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  أين غريتكم ؟ .. يا أهل الزلفي 
  رائد البهالل: بقلم 

  

  
 

  هذا مومسكم 
  يا أهل اجلهاد

  

  عامر العامر : بقلم الشيخ 
  

  
  

عبد اللطيف بن محد 
  ضريياخل

  سعد بن خليف العنزي: بقلم 
  

  
  

  هذي اجلزيرة للجهاد بيارق
  

  أبو عبد الرحمن الجزائري
  

  
  

   الذرية
  عبد اهللا الرشيد: بقلم الشيخ 

  

  
  

دأ اجلهاد املبارك يف جزيرة العرب قد       فهذا رمضان الثاين منذ ب
أهل هالله وااهـدون وهللا احلمـد صـامدون صـابرون           
مستمسكون مبا عاهدوا عليه اهللا إما النصـر ، وإما الشهادة          

    بحى نن قَضم مهلُوا       ـَفَِمنـدا بمو ِظرنتن يم مهِمنو ه
   . تبِديلًا

وم الالئمـني ، وال ختـاذل       ما ضرهم قعود القاعدين ، وال ل      
كَِره اللّه انِبعاثَهم فَثَبطَهم وِقيلَ      املتخاذلني ، وال كل من      

الْقَاِعِدين عواْ مداقْع .   
وما ضرهم تسلط عدوهـم ، وما أرهبتهم عدته وعتـاده ،           
وما مجع من جنود وعساكر ، وما أوهنهم إعالمه وال علماؤه 

  ِواْ ِبنواْ        فَانقَلَبعباتوٌء وس مهسسمي ٍل لَّمفَضاللِّه و نٍة ممع
   . ِرضوانَ اللِّه واللّه ذُو فَضٍل عِظيٍم

وما ضرهم أن سقط منهم قتلى ، أو أُخذ منهم أسرى فهـم             
ِإنَّ اللّه اشترى ِمن     قد باعوا نفوسهم هللا يفعل ا ما يشاء         

 أَنفُس ِمِننيؤةَ    الْماجلَن مم ِبأَنَّ لَهالَهوأَمو مقَـاِتلُونَ ِفـي     هي
 ، نسأل اهللا الثبات على مـا         سِبيِل اللِّه فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ   

 .يرضيه حىت نلقاه وأن خيتم لنا بالشهادة يف سبيله
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احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، أفضل من صلى وصام وتلى القرآن وقام، وجاهد يف 
سبيل اهللا أعداء اهللا حىت علت راية اإلسالم، وعلى آله وصحابته أهل الصيام والعبادة، وطالَّب اجلنة والشهادة، ومن 

  :ما بعدتبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أ
فإنَّ اهللا عز وجل خيلق ما يشاء وخيتار، وقد اختار شهر رمضان من بني شهور العام فخصه بصيام اره والتأكيد على 
قيام ليله، ويف ليلة القدر منه أنزل القرآن، وفيه فتح أعظم الفتوح على نبيه الكرمي يف غزوة بدر، فهو شهر الصالة 

قتال الكفَّار، وهو شهر املغفرة والرمحة والربكة والتوبة على التائبني، فجمع اهللا فيه والصيام والقيام وقراءة القرآن و
رغم أنف : "أبواب الفضائل كلها ووجوه اخلري بأنواعها، وهلذا قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فيما روى الترمذي

  . والفضل الكبري، فكيف يفوت املؤمن هذا الثواب العظيم"من أدركه رمضان فلم يغفر له
وإذا كان املرء قد فرط يف السالف من عمره وقصر يف حق ربه، فإنَّ رمضان لفرصة يتوب فيها من الذنوب ويتزود من 

  .الطاعات ويبدل العمل السيء بالعمل الصاحل قبل أن يفوت الفوت ويدركه املوت
محى الدين وذروة السنام، فليس من قربٍة أقرب إىل اهللا يف هذا وإنَّ من أعظم الطاعات يف اإلسالم، اجلهاد يف سبيل اهللا 

الشهر الكرمي من اجلهاد يف سبيل اهللا، ورمضان شهر اجلهاد والفتوحات حتى إنَّ أكثر فتوحات املسلمني كانت يف هذا 
  .الشهر املبارك

، وهو مصر على كبرية من والعجب كل العجب ممن يتوب إىل اهللا من كثري من الذنوب واملعاصي يف شهر رمضان
إالَّ تنفروا يعذِّبكم عذابا أليما ويستبدل ﴿: أعظم الكبائر، أال وهي القعود عن اجلهاد املتعين، وترك النفري يف سبيل اهللا

فكيف يصرب من ال يطيق العذاب العظيم على هذا الوعيد ، ﴾قوما غريكم وال تضروه شيئًا واهللا على كلِّ شيء قدير
  رب العبيد؟من 

فانفروا أيها املسلمون إىل اجلهاد يف سبيل اهللا فقد فتحت اجلنة أبواا، وتزينت احلور خلطَّاا، وهذا وعيد اهللا ال يترك 
من له قلب يهدأ باله أو يقر قراره حىت ينفر كما أمره اهللا ليقاتل أعداء اهللا، من مل يتحرك امتثاالً ألمر اهللا، وال غريةً 

اض املسلمات املنتهكة يف أيب غريب وغريه من سجون أئمة الكفر، وال محيةً وال حياًء من القعود، فما الذي حيركه ألعر
  .بعد هذا؟ وهل قلبه إال كاحلجارة أو أشد قسوة نسأل اهللا السالمة والعافية

وا أنفسهم وأهراقوا دماءهم يف سبيل اهللا عز وال أقلَّ من أن تبذلوا الدعاء إلخوانكم ااهدين الذين بذل.. املسلمونأيها 
  .وجل ودفاعا عن احلرمات املستباحة، وثأرا لكرامة األمة اليت نال منها عباد الصليب واليهود
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وال تنسوا إخوانكم يف الفلوجة من الدعاء فقد أقبل عليهم الصليب بقضه وقضيضه، وحده وحديده، مجع هلم احلشود 
زاب ونادى هلم إخوانه يف الكفر وعمالءه من كل مكان، يريدون ليطفئوا نور اهللا بأفواههم واهللا وحزب عليهم األح

متم نوره، وناصر جنده ومظهر أوليائه، فادعوا للمجاهدين يف الفلوجة ويف العراق ويف أفغانستان والشيشان ويف جزيرة 
ة اليت يعيث فيها شرار اخللق فسادا منذ أكثر من العرب مينها وحجازها وجندها وشرقها ومشاهلا، ويف فلسطني اجلرحي

مخسني عاما وال ناصر، ويف مصر اليت حترك فيها إخوانكم األبطال فضربوا فندقًا جيتمع فيه اليهود وقتلوا منهم العشرات 
 يف اجلزائر الذين قربانا إىل اهللا بني يدي رمضان نسأل اهللا أن ال حيرمهم ثواب هذا العمل العظيم، وال تنسوا إخوانكم

يقاتلون يف سبيل اهللا أكثر من عشر سنني وأصام ما أصام من خذالن القريب وعداوة البعيد وتكالب األعداء وأنواع 
الشدة واالبتالء فما وهنوا ملا أصام يف سبيل اهللا وما ضعفوا وما استكانوا، حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم ونسأل اهللا 

ر ااهدين يف كل مكان، وأن يسدد رميهم ورأيهم ويهديهم إىل ما حيب ويرضى يف كل أن ينصرهم وينصر سائ
  .أمورهم

ويا أيها ااهدون يف كل مكان، هذا شهر اجلهاد أقبل خبريه وثوابه املضاعف فتقربوا إىل اهللا بدماء العلوج، وال تتوانوا 
 الشهر كما كان شهر بدٍر وفتِح مكةَ وشقحب وغريها يف سفكها لتمسحوا ا الذل والعار عن أمتكم، واجعلوا هذا

  .من فتوح اإلسالم
نسأل اهللا أن جيعل شهر رمضان هذا شهر عز ونصر ومتكني، وأن يرفع فيه راية الدين، ويعز اإلسالم واملسلمني، ويذل                    

 وصلى اهللا وسلم علـى عبـده        الشرك واملشركني، وأن يرفع راية التوحيد ويقيم علم اجلهاد ويقمع أهل الزيغ والعناد،            
  .ورسوله وصفيه وخليله وخريته من خلقه، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
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א א אא א

أولياء الشيطان إنَّ كيد الَّذين آمنوا يقاتلون يف سبيل اهللا والَّذين كفروا يقاتلون يف سبيل الطاغوت فقاتلوا  ﴿
  ﴾ الشيطان كان ضعيفًا

  

احلمد هللا رب العاملني، والعاقبة للمتقني، وال عدوان إال على الظاملني، والصالة والسالم على إمام ااهدين وقائد الغر 
  :احملجلني، وعلى آله وصحابته والتابعني، ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، أما بعد

لثالثاء الثامن والعشرين من شهر شعبان هلذا العام، دامهت قوات الطوارئ مرتالً ألحد ااهدين وهو ففي منتصف ليلة ا
ااهد عصام بن مقبل العتييب يف حي النهضة شرق الرياض، وكان يف ضيافته جمموعة من ااهدين منهم الشيخ عبد 

وكانوا قد رصدوا املرتل قبل وصول ااهدين إليه ليحىي، بد احلميد بن عبد العزيز اايد بن حممد املنيع، وااهد ع
بسبب االشتباه يف األخ عصام العتييب وهو أحد ااهدين املعروفني، وبدأوا يف التحضري للمدامهة حىت أكملوا 

، فسهماستعدادهم يف الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل ونادوا مبكربات الصوت داعني ااهدين إىل تسليم أن
فسارع ااهد عصام العتييب رمحه اهللا بإخراج النساء واألطفال الذين كانوا يف القسم الداخلي من البيت لتأمينهم 
وخاطر ااهدون بأنفسهم بالتأخر عن املواجهة حىت تأكدوا من خروج النساء واألطفال وابتعادهم عن ميدان املعركة، 

 من نوافذ البيت والسطح أوالً مث نزلوا إليهم وقاتلوهم أشد القتال مستخدمني مثَّ اشتبك ااهدون مع قوات الطوارئ
األسلحة الرشاشة والقنابل اليدوية، حتى فر جنود الطوق األول ال يلوون على شيء تاركني سيارام وآليام بعد أن 

، واستمرت الرماية الكثيفة من القناصة املنتشرين أعطبت نريان ااهدين مخسا من سيارام اليت تترسوا ا وهم ينظرون
على أسطح املنازل ااورة، واستطاع ااهدون حبمد اهللا كسر أطواق احلصار اليت حشدها الطواغيت يف وقت طويل 

  .بعد أن استمرت املعركة أكثر من ساعتني
عبد ايد املنيع وااهد عبد احلميد اليحىي وااهد الشيخ واستشهاد  من املوقع وانتهت املعركة باحنياز ااهدين بنجاٍح

عصام العتييب رمحهم اهللا وتقبلهم يف الشهداء، يف حني متكَّن بقية ااهدين من إكمال انسحام بنجاح حتى خرجوا 
  .من منطقة احلصار ووصلوا إىل مكان آمن وهللا احلمد واملنة

 الطاغوت حاولت وسائل اإلعالم التكتم على عددهم، وكان بني املصابني كما أصيب يف املواجهة عدد كبري من جند
 املقدم مضيف الطلحي قائد قوة الطوارئ بالرياض ، -حسبما نشر موقع الوفاق ذو الصلة الوثيقة باملباحث العامة-

א
 صوت ااهدين يف جزيرة العرب

  معركة حي النهضة  :املوضوع
 هـ٩/١٤٢٥ / ٢: التأريخ 
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وقذف اهللا يف قلوم الرعب، والَّذي ألزمه أسياده باحلضور للمعركة لتثبيت جنود الطوارئ بعد أن أصام الذعر واهللع 
  .فأصيب بعد أن فر عنه جنوده وتركوه وحده

 ونسأل اهللا أن يتقبلهم -حنسبهم كذلك واهللا حسيبهم–وحنن نعزي األمة اإلسالمية وأهل وذوي اإلخوة الشهداء 
يبيني احملتلني وعمالئهم عنده، وأن يتقبل منهم ما بذلوا أنفسهم له من اجلهاد على أرض اجلزيرة وحتريرها من الصل

  .املرتدين، وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني
  تنظيم القاعدة يف جزيرة العرب
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 من أرض الكنانة يف إحـصاء عـدد القتلـى           األخبار الواردة تفاوتت   
واملصابني إثر العملية املباركة اليت استهدفت فندق هيلتـون بطابـا يف            

 بعض الروايات بأن عدد القتلى وصل إىل        حيث أفادت .. جزيرة سيناء   
 ٢٥ شخصاً من اليهود يف حني اقتصرت روايات أخرى على عدد            ٦٠

مع أن التفجري قد أتـى علـى أحـد    ،  فقط من اليهود   ١٠قتيالً منهم   
إىل جوانب الفندق املكتظ بالسياح اإلسرائيليني واملكون من عشرة طوابق وحوله إىل ركام ، بينما وصل عدد املصابني                  

وقد قامت احلكومة املصرية فور وقوع العملية بفـتح         ، ما يقارب املائتني من اليهود والروس وبعض اجلنسيات املختلفة          
املعابر واحلدود أمام شقيقتها اإلسرائيلية لتسهيل دخول طواقم اإلسعاف وإخالء اجلرحى وتـسهيل إجـالء الرعايـا                 

 ألف اسرائيلي كانوا يقضون أحد أعيـادهم اليهوديـة ،           ١٢عددهم بـ   اإلسرائيليني املتواجدين يف سينا والذين قدر       
 باستثناء مـا    نويبعاجلدير بالذكر أنه قد مت التكتم على االنفجارين اآلخرين الذين استهدفا منتجعني سياحيني يف مدينة                

 .!! أعلنته بعض وسائل اإلعالم من أن عدد القتلى فيهما مل يزد عن اثنني 
اليهودية أن من بني قتلى االنفجارات املباركة       رتس  اصحيفة ه  وسائل اإلعالم اليهودية ومن بينها       من جهة أخرى نقلت   

، وإن من بني املفقودين حفيدي شارون ابين شيال          األنقاض دت يف التفجري وال تزال بني     ِقحيث فُ  " شيال" ابنة شارون   
  . ة جبروح خطري"زوهر"وجها بينما أصيب ز" ) أعوام ٣ ( وجلعان)   عاما١١ً (ليئور " ومها 

، حيث اختري اهلدف من اليهود وهم العنصر األول يف قائمة الكفار األصليني              وقد متَّ اختيار اهلدف الصحيح استراتيجيا     
، مما ضمن وجودا كثيفًا منـهم يف موقـع           ، وكانت املناسبة عيدا دينيا هلم      املستهدفني لدى اجلماعات اجلهادية كلها    

، وكان من بني القتلى اليهودية شيال بنت         ، والعدد املتوقع أكرب بكثري     ، ورفع عدد القتلى املعلن إىل هذا العدد        التفجري
، وانتقم اهللا للشهداء من      ، فشفى اهللا صدور املؤمنني من مذابح صربا وشاتيال وغزة وبيت حلم            السفَّاح شارون وابناها  

،   الطواغيت مبعاهدات سالمهم وخارطة طريقهم ومبادرام احلمقاء       يفرِح، ولْ  إخواننا املسلمني املستضعفني يف فلسطني    
  .فإنهم ال ميثِّلون إالَّ أنفسهم والشعوب املسلمة بريئة إىل اهللا منهم

 حيث وصل سـعره إىل       ،  ألسيادهم األمريكان   وعمالتهم  ، فضح حكام اجلزيرة  ما زال برميل البترول مصرا على        •
السعر الـذي اسـتمر     ل وما تزال شرحية كبرية من شعب اجلزيرة ترزح حتت وطأة الفقر بالرغم من                دوالراً للربمي  ٥٥

علماً بأن الفضل يف هذا االرتفاع يعود بعد اهللا عز وجل للعمليات اجلهادية              ، مرتفعا نسبيا منذ أوائل هذا العام اهلجري      
 العظيمة املبذولة من قبل احلكام اخلونة وأذنام للسيطرة على          املباركة اليت زادت وتريا يف اآلونة األخرية رغم اجلهود        

كما أثَّرت يف أسعار الـنفط عـدة        ،    وجعلها يف متناول أيدي العدو الصلييب      - كما يسمونه    -جنون أسعار البترول    
 . عوامل أُخرى كاألزمة الروسية وغريها

نتاج ، مساعدةً منها يف خفض أسـعار البتـرول          وقد أكدت احلكومة السعودية استعدادها مرة أخرى لرفع سقف اإل         
رغم أنها قد المست السقف اإلنتاجي املعلن مسبقًا ويفترض عـدم           ،   املتزايدة كما هو ديدا يف كل ما خيدم أمريكا        
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 يف  ، لوال أنها اضطرت أن تضخ املزيد من النفط املسروق غري املعلن عنه سابقًا والذي كان يبـذل                  قدرا على الزيادة  
  .  رفاهية األسرة احلاكمة، وتضخ كميات كبرية منه سرا إىل أمريكا

افتتحت احلكومة السعودية استعداداا لشهر رمضان بفتح أبواب الفجور وتقدمي املسلسالت اخلبيثة اليت تحـارب                •
ر رمضان لـدى    ، حيث يعترب شه    ، وغريه من املسلسالت املاجنة     ) طاش ما طاش   (اإلسالم حماربة صرحية كمسلسل     

، وقد أحسن إبليس يف معرفته ألتباعه حني وكلهم بنيابة الـشياطني             نواب إبليس شهر الفن والفجور والتربج والسفور      
 . املصفدة يف هذا الشهر الكرمي

م ويف املقابل فقد كان من استعدادام هلذا الشهر ترهيب املسلمني ببيان من وزارة الداخلية حيذرهم فيه من بذل أمواهل                  
يف تفطري الصائمني، والتقرب إىل اهللا بالصدقات حتت دعوى أن ااهدين يستغلون هذه املوارد، ويتـزامن هـذا مـع                  
إغالقهم عددا من املؤسسات اخلريية اليت تعىن بدعم املسلمني املشردين واملطاردين حتت ستار دعمها لإلرهاب، وضـم                 

ء مستحدثة ليأكلوا ا أموال املسلمني، فلم يشبعهم بهم على السنني       أموال تلك املؤسسات إىل هيئات اخترعوا هلا أمسا       
 .الطويلة حىت رجعوا إىل حق الفقري واليتيم واألرملة والضعيف يزامحوم عليهم، فلعنة اهللا على قارون وأتباعه

  
  

  א מ מ    ממ
מ א   א

א א א

ىل أن السلطات احلكوميـة      إ تشري حتقيقات أجريت مع مسؤولني يف االستخبارات وسلطات تطبيق القانون واخلرباء          " 
واعتقال قادا املعروفني على مستوى     »  القاعدة «اآلن يف حتقيق تقدم على املستوى العاملي يف هزمية تنظيم           فشلت حىت   

ن التقييم املضخم من قبل إدارة الرئيس جورج        إ، ف  نه على العكس من ذلك    إويقول هؤالء املسؤولون واخلرباء     ،  العامل
، إمنا خيفي فشلها االستراتيجي يف تفهم وحماصـرة التطـورات            ، مبا يشيعه من روح التفاؤل      بوش جلهودها وجناحاا  

  . "  » القاعدة «االستراتيجية اليت حققتها 
ىل املـشكلة   إ ] إيه.  آي . سي[ ويشري مايكل شاور كبري ضباط مكافحة اإلرهاب يف وكالة االستخبارات املركزية            " 

مطـاردة  [ ىل  إزة انتهى ا املطـاف      ـاألجه صر تلك إن عنا : ة اإلرهاب عندما يقول     ـاليت تواجهها أجهزة مكافح   
، وذلك على حساب مواجهة االنتـشار        ومتابعة اخليوط اليت تؤدي إليهم      وهي مشغولة باعتقال املشتبه فيهم      ]أذياهلا

   " .يف خمتلف أحناء العامل»  القاعدة « السريع خلاليا
   ] هـ١٤٢٥ / ٨ / ١٤"  جنلوس تاميز ألوس "  الشرق األوسط نقالً عن صحيفة [
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  ))  ١٠١٠  ((إصالح الغلط يف فهم النواقض إصالح الغلط يف فهم النواقض 
א א א    )٢ / ١( א

  

  يفرحان بن مشهور الرويل: الشيخ  كتبه
  

ته أمجعني، احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحاب 
  :أما بعد

فإنَّ أهل العلم يف توضيحهم املسائل العلمية احتاجوا إىل االصطالح على بعض الرسوم من أمساء املسائل أو تقسيمها 
وحنو ذلك بقصد التوضيح والتيسري، فاستعملوا أنواعا من االصطالحاِت يف كثري من العلوم الشرعية، ونشأ الغلط يف 

  . االصطالحات عند غلط من يغلط فيدخل االصطالحات يف أصل العلمكثري من العلوم بسبب هذه
من األمور اليت اصطلح عليها أهل العلم احلدود املسماة بالتعريفات، وكثري من الغلط يف أبواب : اخلطأ يف التعريفات

 تقدم يف العدد املاضي الشريعة عامة ويف مسائل االعتقاد خاصة منشؤه التمسك بالتعريف وتعليق األحكام به، وقد
  .التنبيه على خطأ ناشئ من تفسري ال إله إال اهللا والتمسك بلفظ التعريف

ومن الغلط يف التعريفات ما ينشأ عند كثري من الناس من تعريف العبادة، فممن عرف العبادة من عرفها باعتبار كمال 
 التعريف يساق يف الوعظ والكالم على أعمال القلوب، وال غاية احلب مع غاية الذلِّ، وهذا: العبادة الصحيحة فقال

يراد به اجلمع واملنع كما هو شأن احلدود، فاتكأ عليه غالة املرجئة فجعلوا من مل يصرف احلب مع الذل أو الذل مع 
  .احلب أو صرفهما ومل يصرف غايتهما لغري اهللا موحدا مؤمنا ألنه مل يعبد غري اهللا

مجيع ما حيبه اهللا ويرضاه من : لعبادة من عرفها تعريفًا شامالً للعبادة باعتبار الثواب ال باعتبار الفعل فقالوممن عرف ا
كما أنَّ من ابتسم يف وجه أخيه : األفعال واألقوال الظاهرة والباطنة، واستند إىل ذلك طوائف من غالة املرجئة فقالوا

بادة لغري اهللا، ودليلهم أنَّ تعريف العبادة ال يفرق بينهما، وخلطوا لغري وجه اهللا ال يكفر، فكذلك من صرف الع
  .معتمدين على التعريف بني العبادة باألصل والعبادة بالقصد

وهذه األغالط العظيمة ناشئة عن اخلطأ يف تعريف حقيقة شرعية واحدة هي حقيقة العبادة، فحصر من غلط احلقيقة 
واستند إىل ما يعروه من إمجال أو عدم مجع أو عدم منع، وحرف معىن الشرك الذي الشرعية يف مدلول اللفظ اللغوي 

  .أرسل اهللا رسله يف التحذير منه، وطمس معىن التوحيد الذي خلق اهللا العبادة ألجله
دة أو حنو ومن األغالط يف التعريفات أن من الناس من يظن الواجب من فهم كلمة ال إله إال اهللا أو من معرفة معىن العبا

ال معبود حق إال اهللا، من : ذلك؛ يظن الواجب هو معرفة التعريف وحفظه، فيجعل تعريف ال إله إال اهللا بقول القائل
  .أصول الدين وأسسه اليت ال يكون الدين إالَّ ا
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تقسيم : التقسيماتذكر بعض أهل العلم تقسيماٍت عدةً يف كثري من املسائل العقدية، ومن أشهر : التقسيماتاخلطأ يف 
التوحيد ثالثة أقسام، ثالثها توحيد األمساء والصفات، فذهب بعضهم وجعل هذا التقسيم حقيقة شرعية ال جيوز 
االجتهاد فيها وال الزيادة عليها، وبىن على ذلك تبديع من أضاف قسما رابعا كمن أضاف توحيد احلاكمية، وهذا قسم 

احلاكمية يتداخل مع غريه من أقسام التوحيد فإنَّ توحيد األمساء والصفات يف صحيح ثابت بأدلَّته وإن كان توحيد 
أصله داخل يف توحيد الربوبية، ويف كثري من فروعه داخل يف توحيد األلوهية كمسائل دعاء الصفة واالستعاذة ا، ومع 

أوسع، وفرقوا بني االصطالحات ذلك مل ير أهل العلم قاطبةً من عد هذا القسم الثالث مبتدعا حيث كانت فهومهم 
  .واألمساء الشرعية

استنبط بعض أهل العلم شروطًا لبعض األحكام مأخوذة من جمموع : اخلطأ يف الشروط االستقرائية والنواقض وحنوها
فظ أدلة الشريعة يف الباب، ومن ذلك مجع من مجع شروط ال إله إال اهللا يف سبعة شروط أو مثانية، فمن الناس من ألزم حب

هذه الشروط وضبطها، وكثري توهم أنَّ معرفة كل شرٍط شرطٌ من شروط ال إله إال اهللا، فيظن من مل يعدها ويسردها 
مل حيقق ال إله إال اهللا، وهذا غلطٌ فاحش، فإنَّ املراد من تلك الشروط وجودها يف العبد وحتققها فيه ال حفظها 

ى اهللا عليه وسلم أمته وأرشدهم إىل حفظها وتدارسها، وقد كان كثري ممن وسردها، ولو كان كذلك لعلَّمها النيب صل
نقص علمه ميتحن الناس ذه الشروط وما شاها، وذُكر عن بعضهم تكفري من مل حيفظها أو مل يدرك معناها عند 

  .االمتحان وهذا من اجلهل البالغ والغلو املُفرط والعياذ باهللا
 التمسك يف نواقض اإلسالم بالعشرة اليت ذكرها الشيخ حممد بن عبد الوهاب رمحه اهللا، ومن الغلط يف هذا الباب،

وحصر النواقض يف هذا العدد وإنكار ما خرج عنها أو استغرابه والشيخ مل يقصد االستيعاب، بل مل يقصد حقيقة 
لناقض حتتاج إىل إفرادها بالذكر، القسمة بدليل أنه ذكر بعض النواقض يف ناقضني أو ثالثة حني رأى أنَّ بعض صور ا

، وظاهر عند تأملها وأكثر ما يكون وقوعاً، وكلها من أعظم مـا يكون خطـراً : وأشار إىل موِجب كتابته هلا بقوله
  .أنَّ الشيخ كتبها من النظر إىل واقعه وأنواع الشرك املنتشرة فيه
تها كثرية جدا ولكننا ذكرنا ما يعرف به املعىن ويقاس عليه           فهذه ثالثة أنواع من الغلط يف االصطالحات العقدية، وأمثل        

  .سائر ما شاكله، واهللا ويل التوفيق
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  عبد اللطيف بن محد اخلضرييعبد اللطيف بن محد اخلضريي
  ينز العخليف بن سعد: بقلم 

  
 َظأَع أَنفُِسِهمو اِلِهموِبيِل اللِّه ِبأَمواْ ِفي سداهجواْ وراجهواْ ونآم اللِّهالَِّذين ةً ِعندجرد م  

   وأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ      
  

رجلٌ ساءته حال أمته وما هي عليه من هواٍن فهب خلدمة ديـن اهللا وودع               .. عبد اللطيف بن محد اخلضريي       
  .زخرف الدنيا حىت رحل إىل الدار اآلخرة 

مت كثري الصمت بالغ احلياء حاضر البسمة حمبـاً إلدخـال           عرفته يف ميدان اجلهاد رجالً كرمياً عايل اهلمة حسن الس         
ومع هذا فقد كان متواضعاً مـه راحـة         ، من جيالسه يعرف علمه ورجاحة عقله       ، السرور على إخوانه متبسطاً هلم      

   .إخوانه قائماً على حاجام حىت أنه كان أحيانا يقوم من نومه قبل الفجر ليؤدي هلم عمالً أو يقضي هلم حاجة 
 كنت أكتب له املقاالت والكتب على احلاسـب اآليل   ، عرفهيمن  وقد كان تواضعه مع إخوانه جلياً واضحاً يعلمه كل          

مع أنـه   " العلم يؤتى وال يأيت     : " فكنت أحياناً أحتاج إىل أن آتيه فإذا حضرت عنده المين وعاتبين عتاباً لطيفاً وقال               
   .كان أكرب مين عمراً وعلمه ال يدانيه مثلي

 رأيته مرةً بعد    ..ولقد كان رمحه اهللا مهتماً بشؤون املسلمني وأحواهلم يتفطر قلبه أملاً حلاهلم البائس وختاذهلم عن اجلهاد                 
لست حزيناً علـى    : " أن خذله أحد أصحابه السابقني واعتذر له بأعذاٍر واهية فرأيت يف وجهه احلزن والتأثر وقال يل                 

ن اهللا أن يزول فدين ربنا منصور به أو بدونه ولكين أرحم حاله وأخشى عليه فهو                فلست أخشى على دي   .. أن خذلين   
وكان إذا مسع عن املسلمني ما حيزن مكث يومه ذاك متكدر اخلاطر ضائق النفس وكـثرياً مـا                  ،  "اخلاسر أوالً وآخراً    

صوته حىت يتغري لونه من شـدة       كنت أمسعه يتحدث عن أوضاعهم ويذكِّر بأحواهلم فأرى الدمعة يف عينيه واحلرقة يف              
  .التأثر حلال املسلمني فلله در أبيه 

مل يكن قبل أن يلتحق بااهدين يف سبيل اهللا ممن ركن إىل الدنيا أو شرح هلا صدراً مع أا كانت مبسوطةً بني يديـه                        
  .أقبل إليها بقلبه وجسده وضعها نصب عينيه وف الدار اآلخرة آثرولكنه 

 ومن املالزمني لـه  - فك اهللا أسره - فنال منه نصيباً وافراً وكان من أبرز طالب الشيخ علي اخلضري         طلب العلم مبكراً  
 فك - على شبكة اإلنترنت ، وكان كثري احلضور لدى الشيخ عبد الكرمي احلميد           هفترةً طويلةً وأحد املشرفني على موقع     

   .- فك اهللا أسره - والشيخ عبد اهللا السعد -اهللا أسره 
 العلـم ويـزداد     مويأخذ منـه   م ويؤازره ميؤيدهل مهفر للقائ سافي باحلق   اهو مؤلف ايصدع فيه يقرأ كتباً   كثرياً ما   ن  كا

  . شرفاً ممبعرفته
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كما أن له الفضل بعد اهللا على الكثريين من مشايخ وأبناء منطقته منطقة القصيم حيث كان السبب املباشر لتبـصريهم                    
الذهاب إىل العلماء والدعاة ملناصحتهم ولومهم على ختاذهلم عن نصرة احلق وأهلـه             باحلق ومعرفتهم له فقد كان كثري       

دافعاً عن ااهدين يف سبيل اهللا      مالرباءة من الطواغيت وأعوام      ب همليذكرحىت كان رمحه اهللا جيلس اجللسات الطوال        
 كتب اهللا له    - فاستجاب له الكثريين حبمد اهللا       مبيناً لسبيل املؤمنني الصادقني ااهدين حمرضاً على اجلهاد يف سبيل اهللا          

 ومـع ذلـك مل      - حنسبه كذلك واهللا حسيبه      - فبلَّغ العلم الذي تعلمه وأدى األمانة اليت اؤمتن عليها           -األجر واملثوبة   
  . لنداء داعي اجلهاد يكتف بذلك فرقد واستراح بل خرج بنفسه وماله نصرةً لدين اهللا واستجابةً

وده يف تبليغ العلم والصدع به أنه كان يقوم بنشر البيانات اليت يصدرها العلماء الربـانيون واملواقـع   ولقد كان من جه   
كان يوصلها للكثريين من    و، اجلهادية املباركة وملا بدأت جملة صوت اجلهاد بالصدور كان من أبرز موزعيها يف مدينته               

   .املخذلني املنتسبني للعلم مبالغةً يف إقامة احلجة عليهم
 يؤويهم  فإما أن ، كان رمحه اهللا على عالقٍة قويٍة بااهدين يف سبيل اهللا يف كثٍري من اجلبهات فكان مؤيداً ومناصراً هلم                   

 من أكثر الداعمني للجبـهات داخـل        فهوجيمع هلم التربعات    إما أن   و، يقيم هلم االجتماعات فيه     وإما أن    ، يف مرتله 
  .ق وكردستان اجلزيرة وخارجها خصوصاً يف العرا

بعد أن التحق بااهدين يف جزيرة العرب كان شعلةً من نشاط ، وقدوةً يقتفى أثره فأكمل مـسريته يف نـصح أمتـه           
غطاًء أمنياً له فكتب املقاالت وألَّـف       ] عبد اهللا بن سليمان احملمود      [ واختذ اسم   وإرشادها إىل طريق احلق فاستل قلمه       

خذلني وحتريضاً لشباب األمة ليلحقوا بركب ااهدين وما زال على ذلك حـىت قتـل                لشبهات امل  دفعاًوانربى   الكتب
قد اقترب مـن    ةً لكتاٍب كان    لمه رمحه اهللا وتك   ليلة استشهاد وبلغ اهتمامه ذا اجلانب أن أرسل يل مبقالني         ،  رمحه اهللا   

  .م على حاجات إخوانه  والدروس العلمية والقيا فكان وقته ما بني الكتابة والتأليف١إكمال تأليفه
مسائل العقيدة وأمـور    العلمية فكان رمحه اهللا حريصاً على        الدورات والدروس ااهدين  إلخوانه  كان رمحه اهللا يعقد     

كما كان حريصاً على السنة متمسكاً ا كـثري          ، التوحيد دائم املدارسة فيها كثري التذكري إلخوانه بتدارسها وتعلمها        
  . عنها أو ضعف متسكه ا املالمة على من أعرض

ه  كان دعاؤ  - وقد كان إماماً إلخوانه      -كان رمحه اهللا دائم التمين للشهادة كثري الدعاء بنيلها وكان إذا دعا يف الصالة               
إين أدعو اهللا أن ينصر اإلسالم واملسلمني ولكين ال أمتىن أن           : " ملسلمني أو طلباً للشهادة وكان يقول إلخوانه        بنصر ا إما  
وكان إذا مسـع أن أحـد       " إين أرجو ما عند اهللا فهو خري مما يأيت مع النصر            : " ملاذا ؟ قال    : فلما سئل   " ك النصر   أدر

ليـتين  .. ما أسعده : " إخوانه قد سبقه إىل الشهادة زاد تعلقاً ا ومتنياً وكان قد حضر استشهاد أحد إخوانه مرةً فقال                 
  . هنيئاً له الشهادة وما أمجل تلك النهاية فبالً غري مدبر مقحىت ناهلا السري  إليها جدف" مكانه 

  

  
                                                 

  .لعل اهللا أن ييسر إخراجه قريباً      ١
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  احملرمات يف القتالاحملرمات يف القتال
 )٢ / ١( א

عبد اهللا بن ناصر الرشيد: بقلم الشيخ 

  :احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعد 
الذرية وهم النساء واألطفال ويف حكمهم انون، وقيل بإحلاق غريهم م، :  من أصل إباحة دماء الكفَّارفإنَّ مما استثين

واستثناؤهم ليس استثناء عصمة بل هو حرمة القتل فحسب؛ ولذا جاز االسترقاق ومل جيب على القاتل ديةٌ على 
 على ما تقدم يف العدد الرابع عشر من هذه الة املباركة الصحيح، فذراري املشركني أدىن احملرمات مرتبة وأخفُّها حرمةً

  .بشيء من التفصيل
هم النساء مطلقًا، وكل من مل يبلغ من األطفال، واانني حال جنوم وكل من ال عقل له، واخلُنثى املُشكل : والذُّرية

ذلك، وهذا القدر متفق عليه يف الذرية ويراد به من خلق خنثى ال املخنثون الذين يتعاطون اهلرمونات وما أشبه 
املعصومة دماؤهم، ملا يف الصحيحني من حديث ابن عمر رضي اهللا عنه أنَّ رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ى عن قتل 

  .النساء والصبيان، وانون يف حكم الصيب النعدام التكليف الَّذي هو متعلَّق األحكام
لة والشافعية واحلنفية واملالكية ألنه مالٌ صاحلٌ ولو كان كافرا فال جيوز إتالفه على املسلمني، وحيرم قتل العبد عن احلناب

وألنه ليس من أهل احلرب، وقد قدمنا يف بعض املقاالت اإلشارة إىل أنَّ العبد كثريا ما يلحق يف أحكامه باألموال 
  .سانية واهللا أعلموتكون أحكام املالية أغلب يف حقِّه من أحكام اإلن

  :واختلف فيمن يلحق م، وجممل من قيل بإحلاقه بالذرية أربعة أصناف
 كالشيوخ، وأُخذ هذا مما روي عن النيب صلى اهللا عليه وسلم يف النهي عن قتل الشيوخ،  من ال يطيق الِقتال:األول

 ومل يثبت، وما جاء عن ابن عباس من رواية علي بن وكلُّها أحاديثُ ضعيفةٌ، ومما روي عن أيب بكر يف وصيته املشهورة
قال ال تقتلوا النساء واألطفال وال الشيخ الكبري، وال من ألقى ، ﴾وال تعتدوا﴿: أيب طلحة عنه يف تفسري قوله تعاىل

ل يف حكم يعين مبن ألقى السلم وكف يده من أعطى اجلزيةَ وسامل املسلمني وترك القتال ودخ. إليكم السلم وكف يده
، وهذا اإلسناد إىل ابن عباس منقطع مل يسمع علي بن ﴾إن جنحوا للسلم فاجنح هلاو﴿: أهل اإلسالم، كقوله تعاىل

أيب طلحة من ابن عباس، ولكنها نسخة تلقِّيت بالقبول واعتمدها عدد من احلفَّاظ كالبخاري يف صحيحه، وقال ابن 
مبصر نسخة لو رحل إليها إنسان قاصدا ملا كان : قال عنها أمحد بن حنبلكان حيتج ا البخاري وأبو حامت، و: حجر

كثريا، يرويها عبد اهللا بن صاحل عن معاوية بن صاحل عن علي بن أيب طلحة عن ابن عباس، أو حنو هذه العبارة، ذكره 
له أشياء منكرات، وقال : ابن النحاس يف الناسخ واملنسوخ وذكر امليموين عن أمحد أنه قال يف علي بن أيب طلحة
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مستقيم احلديث، وذمه : ليس هو مبتروك وال هو حجة، وقال أبو داوم: ضعيف احلديث، وقال مرة: يعقوب بن سفيان
مجاعة يف مذهبه، والقرب فيه أنه حسن احلديث أما االنقطاع فقد ذكر مجاعة أنَّ بينهما جماهدا، وأكثر البخاري من 

قال ابن عباس كذا، ومعلوم تشدد البخاري يف االتصال، فتكون : سري معلَّقة جمزوما ا فيقولختريج أحاديثه يف التف
كرواية سعيد بن املسيب عن عمر وأيب عبيدة بن عبد اهللا بن مسعود عن أبيه، مما يقبله أهل العلم باحلديث وإن كان 

 رواه غريهم وهذه النسخة اليت رواها ذا اإلسناد رواها منقطعا، أما عبد اهللا بن صاحل فما رواه عنه احلفاظ أجود مما
عنه مجع من احلفاظ منهم أبو حامت الرازي، وعثمان بن سعيد الدارمي، وأبو عبيد القاسم بن سالَّم، ويعقوب بن سفيان 

ه حسنالفسوي، ومجاعة آخرون، فاألقرب يف هذا اإلسناد أن.  
اقتلوا شيوخ املشركني : "ماء الشيوخ لظاهر حديث احلسن عن مسرة بن جندب وذهب الشافعية وابن حزم إىل إباحة د

، واحلديث ضعيف، ولقتل سرية أوطاٍس دريد بن الصمة وكان شيخا كبريا، وهذا ال يقوم "واستبقوا شرخهم
  . كاملرأة إن قاتلتاالستدالل به ألنَّ دريد بن الصمة خرج مع اجليش املُقاتل وأعان برأيه فمثله ال يختلف يف قتله

؛ فإنَّ كلَّ قوٍم قاتلهم النيب صلى اهللا عليه وسلم فمن بعده كان فيهم شيوخ ومل يثبت يف وهذا هو الراجح واهللا أعلم
النهي عن قتلهم شيء، وأجرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم السيف على من جرت عليه املوسى من بين قريظة ومل 

م أو كان دون البلوغ، فلو استثىن الشيوخ مع من استثىن لنقل ذلك بل جاء عند الشيخني ينج من السيف إالَّ من أسل
فقتل رجاهلم، وقسم نساءهم وأمواهلم وأوالدهم وأمواهلم بني املسلمني، إالَّ بعضهم : "من حديث ابن عمر يف خربهم

الَّ النساء واألموال واألوالد، وال استثىن ممن ، فلم يذكر فيمن أُبقي إ"حلقوا بالنيب فآمنهم صلى اهللا عليه وسلم وأسلموا
  .قُتل إالَّ من أسلم وحلق بالنيب صلى اهللا عليه وسلم

ويدلُّ على ذلك أنَّ الذرية من النساء واألطفال منهي عن قتلهم ألنهم أموالٌ للمسلمني مع رجاء إسالمهم، أما الشيوخ 
 على ذلك العمومات اآلمرة بقتل املشركني، واملتقرر من األحاديث فهم باقون على األصل من إباحة الدم كما دلَّت

واآليات يف أنَّ عصمة الدم إنما تكون باإلسالم وحده، أو بالعهد واألمان والذمة، فما عدا ذلك مل يثبت فيه إالَّ استثناء 
ا احلكم ذا اإلسناد فكيف وهو األموال ومنها النساء واألطفال، أما أثر ابن عباس فلو جاء مرفوعا مل يحتمل هذ

  موقوف؟
وعلى هذه األدلَّة اعتمد الشافعية يف قوهلم إنَّ علة القتل هي الكفر وحده، وجيعلون الذرية مستثنني من احلكم وإن كان 

 له بالكفر األصل دخوهلم فيه، أما العقل فهو شرطٌ ألنَّ انون الذي ال يفيق ال يقع منه كفر وال إميان وإنما يحكم
  .استصحابا ملا كان عليه قبل جنونه، فهو كالطفل إذ حيكم عليه بالكفر تبعا ألبويه والدار

 األعمى ومقطوع اليدين ومقطوع اليمىن إن كان ال يستطيع القتال بيسراه وحنوهم ممن ال يستطيع وقد أُحلق بالشيوخ
 فيمن ال يستطيع القتال، وحيثُ جعلنا العلَّة الكفر وحده إالَّ القتال ببدنه، فحيث أدخلنا القدرة على القتال دخل هؤالء

  .ما استثين أُبيحت دماء هؤالء لعدم الدليل على استثنائهم، وهو الراجح كما تقدم
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أما من كان من هؤالء ذا رأي يف احلرب أو حضرها وحرض عليها فال يدخل فيه اخلالف بل هو مباح الدم اتفاقًا 
ىل، والعلَّة يف استثناء هؤالء عند من استثناهم عدم قدرم على القتال فلو كان شيخ أو أبتر وحنوهم قادرا كاملرأة وأو

على القتال أُبيح دمه كغريه من القادرين مبقتضى هذا القول يف األظهر، إالَّ أنَّ بعض الفقهاء متسك ببعض ظواهر 
  .النصوص اليت نصت على الشيوخ وحنو ذلك

؛ والفرق بينه وبني األول أنَّ هذا القسم قادر ببدنه على القتال ولكنه ال يعانيه وال  من ليس من شأنه القتال:الثاين
  : جيعله له شأنا، وهؤالء قسمان

: من ال يخالط الناس وهم الرهبان يف صوامعهم، ملا جاء عن الصديق رضي اهللا عنه من النهي عن قتلهم وقوله -
: ، ويف لفظضالهلم م يف الصوامع قد حبسوا أنفسهم فيها فدعوهم حىت مييتهم اهللا علىوستمرون على أقوا

فذروهم وما حبسوا أنفسهم له، وقد روي عن أيب بكر بإسناد مرسل ولكنها وصية مشتهرة عند التابعني من 
 من إباحة دمائهم، أهل الشام فمن بعدهم، واألظهر جواز قتلهم لعدم الدليل الصحيح الناقل عن األصل الثابت

وخيتص هذا بالرهبان يف الصوامع أما القساوسة والشمامسة الذين يخالطون الناس فدماؤهم مباحةٌ باالتفاق 
ال يتنازع العلماء يف أم من أحق النصارى بالقتل عند احملاربة وبأخذ اجلزية عند : وهم كما قال ابن القيم

فقاتلوا ﴿: ذين قال فيهم الصديق رضي اهللا عنه ما قال وتال قوله تعاىلاملساملة وأنهم من جنس أئمة الكفر ال
  .﴾أئمة الكفر

من يخالط الناس وشأنه شأم إالَّ أنه ليس من أهل القتال كالعسيف وهو األجري يف الرعي والصناعة وحنوها،  -
اء وخالف الشافعية، والصحيح وكالفالَّح الذي ال شأن له يف غري الزرع، وقد قال باستثناء هؤالء بعض الفقه

وال تقولوا ملن ألقى ﴿: جواز قتلهم وإباحة دمائهم مطلقًا، ففي الصحيح من حديث ابن عباس يف قوله تعاىل
أنَّ رجالً كان يف غُنيمٍة له،  ﴾إليكم السالم لست مؤمنا تبتغون عرض احلياة الدنيا فعند اهللا مغامنُ كثرية

فذكر اآلية، ويف هذه اآلية .. م عليكم، فقتلوه وأخذوا غُنيمته، فأنزل اهللا يف ذلكفلحقه املسلمون فقال السال
دليلٌ على مشروعية قتلهم من هذه حاله من الرعاء، وإنما غلطوا يف قتلهموه بعد أن ألقى السالم الذي هو يف 

هي عنهحقِّه وأمثاله دليلٌ على اإلسالم، فلو كان قتل الرعاة وأمثال هذا الرجل حراما لن. 
 ففي هذا الذي تقدم بيان ما يدخل يف الذرية وما قيل بإحلاقه ا وما صح من كلِّ ذلك يف النظر، ويأيت يف املقال القادم 
بإذن اهللا تعاىل بيان احلكم الشرعي يف الذرية ومن يلحق م، وما يستثىن من هؤالء وجيوز قتله، وصلى اهللا وسلم على 

  .مد وعلى آله وصحابته أمجعنيعبده ورسوله حم
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  تأمالت يف الرتاجعات
  

  يحيى بن زايد آل زايد: بقلم 
  

  )ولكن بنجاح .. فاشل (  
قبل أيام قليلة وبعد خماض طويل ولد اإلعالم السلويل مولوده الثاين من برنامج التراجعات فخرج كأخيه هزيالً مريـضا                

 نشب هذا املولود أن لفظ أنفاسه فصار جسدا ال حراك به وال تأثري يذكر له ومل                 ليس من علة إال وهلا منه نصيب ، وما        
  .حيصد آل سلول مما زرعوا إال الشوك ، واحلمد هللا أوالً وأخريا 

وحىت أكون منصفًا فإن إعالم آل سلول قد حقق إجنازا يستحق اإلشادة حني أخرج هـذا الربنـامج ، فمـع كثـرة                       
اليت يقوم ا آل سلول هذه األيام حىت إن قصورهم تكاد تكون جمامع صرف صحي لكثرة ما                 االستقباالت والوداعات   

تستقبل من جناسات األرض من نصارى ويهود وهندوس وملحدين ومرتدين وهذه اللقاءات الشك تستهلك الكثري من                
 والترقيع للترقيع هلم ، مع كـل        إعالم آل سلول لتغطيتها وأما ما بقي من الوقت بعدها فإنه موزع بني الترقيع لألسياد              

  .هذه الزمحة وجد هذا الربنامج طريقه وخرج ، وحىت مع كونه فاشالً فهذا حبد ذاته جناح يف الفشل 
  

  ..)فأما الذين آمنوا فزادم إميانا ( 
هـان  لقد حاول آل سلول بإعالمهم رسم صورة سوداء قامتة قبيحة للشمس وحاولوا إقحام هذه الصورة قـسرا يف أذ                  

  :الناس ليقنعوهم ولو باهلراء أن هذه هي الشمس فكان الناس حيال ذلك أربعة أقسام 
قسم ظلت صورة الشمس يف ذهنه كما هي ومل تزده الصورة اليت يعرضها آل سلول إال قناعة بدجلهم وتزويرهم                    ) ١

راراً وإحلاحا زاد هو يقينا وثباتا ومل حيتج األمر عنده أكثر من أن يكفر بآل سلول مجلة وتفصيالً وكلما زاد إعالمهم إص            
   .وبصق عن يساره ثالثًا واستعاذ من آل سلول وإعالمهم

وقسم ملا رأى تلك الصورة السوداء القامتة القبيحة للشمس سعى إىل التحقق بنفسه من الواقع ال من خالل وسيط                    ) ٢
ة بيته فإذا ضوء الشمس يبـهر عينيـه وإذا          أحسن أحواله أنه فاسق جيب التثبت فيما يقول ، فلم يزد على أن فتح نافذ              

احلقيقة أمامه جلية واضحة فانقلب بنعمة من اهللا وفضل مل ميسسه سوء ، وكلما حاول آل سلول تغيري صورة الشمس                    
) كما هـم    ( يف ذهنه ام الصورة ومل يتهم الشمس ونظر مرة أخرى من نافذته وإذا الشمس كما هي وإذا آل سلول                    

 !أيضا 
ا رأى تلك الصورة ارتاب يف األمر والتبس عليه احلال وشك هل الشمس يف آخر مرة رآها كانت كذلك                   وقسم مل  ) ٣

أم ال ، وكلما أراد التحقق ومشى إىل النافذة خطوة تذكر أن آل سلول قد أقنعوه أنه أعشى وأنه ال يرى ولن يرى إال                        
وتني ، وكلما سأل الذين حوله ممن يف نفس حاله          هم فيعود خط  خيأن يلبس النظارة اليت يروجون هلا من عمالئهم ومشا        
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أتاه اجلواب ال نافيا وال مثبتا فيزيده شكهم يقينا بشكّه فسرعان ما حيسم األمر بلبس نظارة العمالء السوداء القامتة فإذا                    
املشكلة يف  ن  فتح النافذة رأى الشمس كما زعم آل سلول سوداء قامتة ، وهذا يوشك أن يعود بإذن اهللا حني يبني له أ                    

 .نظارته ليست يف الشمس
فالشمس عنده كما يقول آل سلول سوداء قامتة ، حىت ولو قذفته فيها وذهبـت               ) سعوديا  ( وقسم قد مسخه اهللا      ) ٤

إمنا سكرت أبصارنا بل حنن قوم مسحورون فهذا ال حل معه إال أن             : عيناه من نورها ورآها رأي العني مث سألته لقال          
ل سلول عاجالً غري آجل بإذن اهللاا بعد زوال آيعاد تأهيله نفسي. 

والقسمان اآلخران يف تناقص مستمر وهللا احلمد، وخاصة مع دخول شهر رمضان وتصفيد الشياطني اليت كانت تقـدم                  
  )..الوسوسة(خدمة عظيمة آلل سلول باستخدام أسلوب 

  

  )رب كلمة تقول لصاحبها دعين ( 
فالـذي  ) دعـين   ( هات حول ااهدين وأكثرها من النوع الذي يقول لصاحبه          لقد أثار برنامج التراجعات بعض الشب     

يسلم من كونه تانا صرحيا اليسلم من كونه بعض حق مضافًا إليه عشرة أضعاف أمثاله من الباطل ، والذي يسلم من                     
لدا من الكلمات فإذا    هذا وذاك ال يعدو كونه ويالً وتضخيما كالذي يصرخ حبرف واحد يف واد بني جبال فيصري جم                

  .داه مل يبق إال صورة اللحم والدمحيدت عامل الصوت وصداه وصدى ص
ولكن دعك من هذا كله فاألدهى واألمر أن آل سلول ما توا ااهدين بقبيح إال وفيهم أمه وأبوه وعشريته ومثلـهم                     

رتلته حيث ذكروا أنه بعد إصابته نقـل إىل         معهم ، ومن ذلك قصة الشهيد عامر الشهري رمحه اهللا ورفع يف الفردوس م             
عيادة جتهيزاا بدائية وكأم بذلك يلمزون ااهدين مع أن أذكى غيب من آل سلول لو سألته ما رأيـك بتجهيـزات                     
ااهدين الطبية مع اعتبار حالة احلرب وكوا حرب مدن مقارنة مبرافقكم الطبية اليت توفروا للشعب مع كونكم دولة        

  . م فوق املمتازة مبراحلجتهيزا: م على النفط لقال تعو
هل جيرؤ إعالم آل : إين أوجه سؤاالً صرحيا وأريد جوابا صرحيا يضعه كل من يقرأ هذا الكالم يف نفسه ، والسؤال هو 

يسي على سلول على نقل صورة حية على اهلواء مباشرة للخدمة الطبية اليت توفرها دولة نفطية يف مستشفى مثل الشم
أو هل جيرؤ على إعطائنا إحصائية لعدد الذين دخلوا مستشفى امعة بأمراض بسيطة وتوفوا فيه بسرطان  ؟سبيل املثال 

 )!عدم توفر التجهيزات الطبية الالزمة(أو طاعون ) اإلمهال والالمباالة(

رجوا منه أحياء يرزقون ؟ وهل جيـرؤ         أو هل جيرؤ على إعطائنا إحصائية لعدد الداخلني إىل مستشفى امعة الذين خ            
لألبـواب  على نقل صورة حية على اهلواء مباشرة من مستشفى الرس العام ليمتع نظر املشاهدين مبا فيه من مناظر ية                    

العتيقة واجلدران اليت أكل عليها الدهر وشرب واألسرة اليت حلقتها الشيخوخة وليته ينقل صورة للهواء النقـي داخـل                   
وهل يستطيع أن يعد على مسامع الناس عدد الفيضانات اليت تعرض هلا مستشفى امللك فهد التخصصي يف                 ؟  املستشفى  

بريدة مع أدىن رشة مطر ؟ وهل يستطيع أن ينقل لنا شعور من يدخل بعض مستوصفات جازان احلكومية وهو يتمتـع                     
  !! وال حىت مراوح! يفنعم واهللا ال يوجد تكي.. كييف باحلرارة والرطوبة الشديدة حيث ال يوجد ت
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لعلي أتربع من عندي ببعض الصور املشرقة ملستوى اخلدمات الطبية اليت جيدها الناس يف هذه الدولـة الـيت تغمـص                     
فهذه إحدى النساء راحت رمحها اهللا ضحية مستشفيات آل سلول حيث أجرت جراحة قيصرية              .. ااهدين بعيادم   

العملية تركوها على السرير لوحدها بال عناية وال متابعة وهـي حتـت تـأثري               مع عدم استلزام حالتها للجراحة وبعد       
التخدير فتحركت فسقطت من سريرها وانفتح موضع اجلراحة يف بطنها فقاموا بإعطائها جرعة أخرى من البنج ليعيدوا                 

وهذا .. قدار من البنج    خياطة جرحها مع أن أصغر فين ختدير كان يعرف أن هذا يعين وفاا ألا ال تتحمل كل هذا امل                  
  .ما حصل حيث فارقت احلياة وتركت طفلها شاهدا على مستوى مستشفيات آل سلول 

كنا ندفن  : وخامتة هذه الصور املشرقة ما حدثين به أحد أهايل قرى جازان املنكوبة حبمى الوادي املتصدع حيث يقول                  
 يتبجح فيها بقلة الوفيـات ؟       ألته وأين إحصائيات اإلعالم اليت    يوميا ما بني االثنني والثالثة من ضحايا هذا الوباء ، فس          

اإلحصائيات تذكر الذين سجلت وفام يف املستشفى ولكن األغلب ميوتون يف بيوم وال يستطيعون الوصـول                : قال
  !!للمستشفى 

 من القصص األخـرى     -عشرة على سبيل املثال   –أنك تذكرت أثناء قراءتك عددا قليالً       .. ال شك أخي القارئ الكرمي    
فإن جرمية آل سلول يف املستشفيات جرمية يشهد عليها الشعب بأكمله فال حاجة إىل شهود               .. اليت تفوق هذه القصص   

  ..واحلمد هللا
  

  )رب كلمة أخرى تقول لصاحبها دعين ( 
ها مليون ريال   مل يكتف آل سلول قبحهم اهللا بسفك دم املسلم يف شهر عظيم احلرمة كرمضان بل وضعوا جائزة مقدار                 

ملن يديل مبعلومات تؤدي إىل اإلجهاز عليه أو أسره هذا وهم يعلمون مسبقًا أنه جريح ولست أقول هذا من عندي بل                     
قاله حمسن العواجي بلسانه وذكر أنه وأسياده كانوا على علم حبالة عامر الشهري الصحية وكانت إصابته يف رمـضان                   

ن يف شوال ، مث يأيت آل سلول بعد ذلك ويتباكون يف إعالمهم على عامر رمحه                وخرجت قائمة املطلوبني الستة والعشري    
ملاذا مل يرسلوا عامر مع شخص وضعه األمين جيـد إىل أحـد             :" اهللا ويقولون على لسان خالد الفراج فك اهللا أسره          

  !!حيسبوا له هو أي حساب ليومهوا الناس أن ااهدين فرطوا يف عالجه وأمهلوه خوفًا على أنفسهم ومل " املستشفيات 
بعـد  مادامت الشفقة تقطع نياط قلوبكم على عامر رمحه اهللا فلماذا أخرجتم صورته ورصدمت على دمه مليون ريـال                   

ن وحصارهم ملنعهم من إنقاذ حياة اجلريح بأي وسـيلة          ـ األعمى يرى يف ذلك حماولة للتضييق على ااهدي        !؟إصابته
 كيدهم يف حنورهم ومت إعطاء أخينا رمحه اهللا العالج الالزم حلالته وكان من املقـرر                كانت ، ومع كل ذلك فقد رد اهللا       

إجراء عملية جراحية له بوسائل حديثة وعلى يد خمتص ولكن قدر اهللا كان أسبق فاصطفاه اهللا شهيدا حنسبه كذلك وال                    
  .نزكي على اهللا أحدا 

صة تراجيدية عن عامر رمحه اهللا ، ولكن خاب سعيهم فقد           لقد حاول إعالم آل سلول استدرار عواطف الناس حببك ق         
  ..أحسن اهللا خامتته بالشهادة كما أحسن بدايته بسلوك سبيل اجلهاد وكان فيما بينهما صابرا حمتسبا ثابتا 
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  لعمرك هذا ممات الرجال     فمن رام موتا شريفًا فذا
  

  بنودعش عزيزاً أو مت وأنت كرمي    بني طعن القنا وخفق ال
  

املواجهة الذي أصيب يف    " اجلهين   " ولكن القصة املأساوية احلقيقية واليت تستدر الشفقة هي قصة ذلك اجلندي التعيس           
ـ ١٤٢٥اليت حدثت يف املدينة يف ربيع الثاين من عام            إصابة أدت به إىل الشلل فمكث يف املستشفى فترة وملا انقطع             ه
عليه ومل يرفع به أسياده رأسا فيكملوا عالجه يف مكان آخر فاضـطر أن              األمل بتحسن حالته خرج منه غري مأسوف        

يرسل نداء يف إحدى الصحف يطلب فيه من ذوي القلوب الرحيمة من أهل اليسار أن مينوا عليه بعالجه يف اخلـارج ،                      
مع أنه خسر دنياه وهو     وكانت خامتة عبوديته لطواغيت اجلزيرة أن رموه ملا استغنوا عنه كما ترمى فردة احلذاء القدمية                

يف مواجهة  يدافع عن دنياهم ، وتتكرر هذه القصة املأساوية مرة أخرى مع عبد آخر من عبيد آل سلول يصاب بالشلل                    
 فيتركه أسياده ملصريه األسود ال دين وال دنيا وال حىت أبسط ما له عليهم وهو عالجه من إصابته اليت حدثت له                      الفيحاء

 ويكتب أيضا امسه وقصته يف اجلرائد هذا فضالً عن اآلخرين الذين مل يصلوا إىل اجلرائد وما                 ..وهو يدافع عن عروشهم     
ويف مثل هذه القصص عربة جمانية لكل من تسول له نفسه           .. زالوا يتسولون األمراء مبعاريضهم اليت يرسلوا مع ذويهم       

يقدرون فكيف مبن خسر حياته يف سـبيلهم مـاذا          الدفاع عن هؤالء الطواغيت الذين مل ينفعوا عبيدهم يف الدنيا وهم            
  ؟!سيكون حاله يف اآلخرة حني يكون األسياد ممن ليس له يف اآلخرة إال النار

  

  )ااهدون يبذخون (
يف سـبيل    – جماهـد ( ما أثار حفيظة آل سلول غرية على أموال األمة اليت يبددها ااهدون شذر مذر ، فهذا                  وهذا
جماهد ( قنص إىل املغرب يبذل فيها من أموال األمة على ملذاته وملذات حاشيته املاليني ، وهذا                خيرج يف رحلة    ) إبليس

آخر ينفق يف عالج ركبته ما يكفي حلل مشاكل الركب يف العامل كله ، وثالث يوزع على دعار وداعرات شـركة                     ) 
ض ، ورابع ينثر أموال األمة نثرا حتت أقـدام          روتانا سيارات تكفي إلطعام اجلوعى ال أقول يف أفريقيا بل يف أحياء الريا            

  ..الالعبني ، وخامس يبذرها على سباقات مزايني اإلبل ، وسادس وسابع وثامن 
عيناه جدا  ) حتمر(ن متصوفًا وكان يبكي حىت       فهد بن عبد العزيز كا     عم اإلعالم السلويل بعد ذلك أن     ال تستغرب إذا ز   

 ال خيرج يوما يف     وأن سلطان كان  ! دنيا ومتاعها   حىت جلده من شدة زهده يف ال      وأن ويل عهده كان يرقع      ! جدا جدا   
  !األسبوع ألنه ليس له إال قصر واحد فكان يغسله بيده مث ينتظره حىت جيف 

إن مقياس البذخ عند آل سلول ليس هو مقياس عباد اهللا املؤمنني ، فهم من كبار إخوان الشياطني ، ولكـن البـذخ                       
أما إذا أنفق يف قتال أسيادهم العلوج فلعله يكون ناقضا من نـواقض اإلسـالم               ،   املال يف غري احلرام      إنفاقعندهم هو   

  . حينئذ
  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٢٠  ٢٠ 

  )شر البليلة ما يضحك ( 
وهل متلك إال أن تضحك حىت تضحك من شدة الضحك حني تسمع أن آل سلول ينتقدون ااهـدين علـى مجـع                      

يف املسجد م التراويح مجاعةًالصالتني من غري خوف وال سفر وعلى عدم صال !!  
اثنني وأن اجلمعة قبـل     = واحد  + ، إعالمكم لو أخربنا أن الواحد       ) أوالً  ( واعقدوا أصابعكم جيدا على كلمة      : أوالً  

  .السبت وأن الشمس تشرق صباحا وتغرب ليالً الحتجنا إىل التحقق من ذلك 
 يف أوقات حمددة فهم مل جياوزوا السنة ِقيد أمنلة ، فقد روى مسلم يف               ع ااهدون لضرورة من الضرورات    م ج إنْ: ثانيا  

مجع رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم بني الظهر والعصر واملغرب والعشاء            : صحيحه عن ابن عباس رضي اهللا عنهما قال         
كـي ال  : لك قـال   ، فسئل ابن عباس مل فعل ذ)فر من غري خوف وال س: ويف لفظ (باملدينة يف غري خوف وال مطر      

  . حيرج أمته
يبدو أن ااهد فيصل الدخيل رمحه اهللا قد سبب أزمة نفسية آلل سلول فهم يتشفون منه مبناسبة وبغري مناسبة ،                    : ثالثًا  

ويرى عامر الشهري يتأمل    ! ويتهاون يف الفريضة    ! ففي احللقة الثانية من التراجعات فيصل الدخيل جيمع الصلوات عبثًا           
وحنن يف انتظار اجلديد من األكاذيب عن فيصل الدخيل زادهـم اهللا غيظًـا بـه                !! وش أسوي له    :  مباالة   فيقول بال 

وبإخوانه فرمبا خيرجونه من امللة يف احللقات القادمة ، فإن اهللا الذي سخر الرافضة ليسبوا الصحابة فتجري حسنام بعد                   
  . بعد موم بإذن اهللاموم ، سخر آل سلول ليسبوا ااهدين فتجري حسنام

لعل اإلعالم السلويل يف املرات القادمة حني يذكر مثل هذه االدعاءات يشري إىل جوانب من صـالح أسـياده                   : رابعا  
وتقواهم مثل أن يضع صورة خادم البيت األبيض وهو يلبس الصليب وإىل جواره عمته إليزابيث ، أو صورة ويل عهده                    

به أخاه فما ظلم ، وسيكون من املؤثر جدا وضع إحصائيات لعدد بنوك الربا ونـسبة                وهو يلبس الصليب أيضا ومن شا     
فوائدها ، وال بأس بسرية موجزة لكل فرد من أفراد العائلة الصاحلة يذكر فيها نوادي القمار املفـضلة لديـه يف الس                      

ـ   ثروا ذه السري العطرة من أذنـاب       الذي يعدل به مزاجه ، مث لتكن اخلامتة بذكر مناذج ممن تأ           ) عصري(فيجاس ونوع ال
آل سلول بدءاً بالوزراء وصعودا إىل الدرك األسفل حيث العساكر ومن اجليد إرفاق مناذج الفحوص املفاجئـة الـيت                   

  .أجريت يف القطاع العسكري ومتوسط نسبة الكحول يف دم اجلندي الواحد 
  

  ) كاد املريب أن يقول خذوين (
خلية حول مقتل الشيخ محود الفراج رمحه اهللا يذكر كيف كانت مرتبكة مريبة جتد فيهـا                 الذي يتذكر هلجة بيان الدا    

هلجة ارم الذي حياول التنصل من جرميته وال يستطيع ، وكانت طريقة البيان كافية للمرء ليوقن أن دم ذلك الرجـل                     
  .فاصيلها الصاحل يف رقبة آل سلول قاتلهم اهللا حىت ولو مل يسمع قصة مقتله ومل يعلم بت

ما أكثر جرائم القتل اليت ارتكبها طواغيت اجلزيرة يف حق األبرياء العزل وما أسرع ما يتنصلون منها ويلصقوا بغريهم                   
  ..حىت لو لزمهم األمر ملا تورعوا عن الزعم أا كانت حوادث انتحار 
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 السيارات فأمطروها بوابل مـن      ومن ذلك ما حصل يف غزوة اخلرب حيث اشتبهت قوات البشمركة السلولية يف إحدى             
بل وأتوا  ! الرصاص أزهقوا على إثره نفس طفل بريء راحوا يتباكون عليه فيما بعد ويتهمون ااهدين بقتله رمحه اهللا                  

  .بوالد مستعار يدعي أنه ولده مث اتضح على رؤوس األشهاد أنه جمرد زميل لوالده 
فا اليت زعموا فيها أن إحدى الدوريات طلبت من بعض ااهـدين            ولسنا بعيدين عن حادثة أسواق العودة يف حي الش        

ولكـن  .. التوقف فبادروا بإطالق النار وأخذوا يرشون احملالت وواجهات األسواق وأصابوا سائق ليموزين باكستانيا              
اهللا فضحهم بألسنتهم فنقلت إحدى صحفهم عن شهود عيان أم رأوا اإلرهابيني متمركزين علـى سـطوح بعـض                
البنايات وهم يتترسون بصناديق الطماطم  ويطلقون النار مجية وعشوائية على احملالت وعلى الناس ، وكان شـهود                  
العيان دقيقني يف كالمهم فقد رأوا فعالً بعض قوات البشمركة الذين أخذوا مواقعهم على سطوح البنايات ااورة بينما               

 ااهدين كانوا يف السوق فلما ركبوا سيارم وحتركوا بدأت الرمايات           زمالؤهم يف األسفل قد نصبوا كمينا لثالثة من       
تأتيهم بكثافة وبعشوائية من مجيع اجلهات فانسحبوا بفضل اهللا انسحابا هادئًا مل يطلقوا فيه وال طلقة حىت خرجوا مـن             

النار اهلمجي من قبل البـشمركة      فبدأوا بالرد باملثل ، وكان من آثار إطالق         ووصلوا إىل الطوق األول     منطقة االزدحام   
ولست أدري إىل أي مدى من الوحشية وصل هـؤالء          .. شم واجهات احملالت الزجاجية وسقوط ضحية باكستاين        

ارمون وهم ينصبون كمينا يف سوق يزدحم بالنساء واألطفال ليتخذوا منهم عائقًا بشريا لصد نريان ااهدين فيما لو                  
 تطيعون أن يقدموا الكمني أو يؤخروه يف املناطق الواسعة غري املزدمحة، وكعادة اإلعـالم علـق                مع أم يس   ردوا عليهم 

اجلرمية على أقرب مشجب ولو لزمه األمر الدعى أن الباكستاين أطلق النار على نفسه وأن أصحاب احملالت هم الذين                   
  .هشموا زجاج حمالم 

راج رمحه اهللا فحني بدأ ااهدون امجة املباحث بـادر أحـد            ولعل من أبشع جرائمهم جرمية قتل الشيخ محود الف        
  .كالب املباحث بإطالق النار على الفراج رمحه اهللا فأرداه قتيالً بدم بارد ومل يردعه عن ذلك شيبته وكرب سنه 

  ..أسأل اهللا جلت قدرته أن ينتقم لكل ضحية من ضحايا هذه الدولة على أيدينا عاجالً غري آجل 
بق من مقتطفات من التراجعات كان كافيا إلظهار عوارها وإال فالكالم يطول ويطول واملقام والزمان يضيقان                لعل ما س  

  ..عن االسترسال فيه وحسبنا من القالدة ما أحاط بالعنق 
  .. وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
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ااهدين وقائـد الغـر احملجلـني         والصالة والسالم على خري    احلمد هللا قاهر اجلبابرة ومعز املؤمنني وناصرهم ،       
   :وصحبه أمجعني وبعد املبعوث رمحة للعاملني حممد بن عبد اهللا وعلى آله

  

:  الصليبية اجلديدة الشاملة على اإلسالم واملسلمني ويقولون  احلربءيسأل كثري من املسلمني هذه األيام ال سيما بعد بد    
  لنصرة اإلسالم واملسلمني ؟ علما هو دورنا وماذا نف

لدى املسلمني بديهياً لكثرة تكرارها ، إال أن هذا السؤال تـردد       وكنت أعتقد أن مثل تلك األسئلة أصبح اجلواب عنها        
 ويتردد مع كل قضية وجرح جديد لألمة ، وال أعرف ما هو سبب جهل الناس بدورهم يف معركة                  كثرياً هذه األيام ،   

  !؟ اإلسالم اليوم
مبجرد قراءته آليـات     يتضح له دوره يف هذه املعركة      صلى اهللا عليه وسلم    م أن كل قارئ لكتاب اهللا وسنة رسوله       رغ

والسنة اليت توضح دور كل مسلم ، ولكين سأقف          اجلهاد ونصوص السنة ، ولن أستعرض النصوص الكثرية من الكتاب         
دور كل مسلم    صلى اهللا عليه وسلم    يه الرسول وضح ف  صلى اهللا عليه وسلم    فقط مع نص واحد من نصوص املصطفى      

  . اليت ال تسقط حبال عن ذمة املكلف بصيغة األمر الواجبة
  قال رسـول اهللا     :قال رضي اهللا عنه   مستدركه والدارمي وغريهم عن أنس     روى اإلمام أبو داود يف سننه واحلاكم يف       

 بـدل   "وأيـديكم    "  ويف رواية النـسائي    "نتكم  جاهدوا املشركني بأموالكم وأنفسكم وألس     " صلى اهللا عليه وسلم   
   . حديث صحيح على شرط مسلم ومل خيرجاها، قال احلاكم هذأنفسكم
على وجوب ااهدة للكفار   فيه دليل"إخل ..  جاهدوا املشركني " قوله  : ( ٨/٢٩م الشوكاين يف نيل األوطار      اإلما قال

   ) .باجلهاد باألنفس واألموال يف مواضع ، وظاهر األمر الوجوب ينباألموال واأليدي واأللسن ، وقد ثبت األمر القرآ
ووظيفتـه يف    حكم اجلهاد ومىت يتعني ومىت ال يتعني ، ولكنين أريد أن أبني هنا مهمة كل مسلم                ولست بصدد تفصيل  

 رعدو الكـاف  أصول سبل اجلهاد ضد ال    ذكر يف احلديث املتقدم      صلى اهللا عليه وسلم    جماهدة األعداء ، إذ أن الرسول     
  :  ثالثة أصول من أربعة فذكر

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٢٣  ٢٣ 

 إن نـصوص    : (اجلهاد وأكملها ، وقال ابن حجر رمحه اهللا           اجلهاد بالنفس أو اليد وهذا أعلى مراتب       :األصل األول   
بالسيف  اجلهاد مطلقاً ومل تقيده ومل تضفه إىل املال أو اللسان فإا تنصرف إىل اجلهاد              الكتاب والسنة إذا جاءت بذكر    

أكمل األجر وعقد الصفقة ببيع اجلنـة         واجلهاد بالنفس هو أعلى مراتب اجلهاد لذا فقد رتب اهللا عليه           ) اتفاق السلف ب
  ِإنَّ اللّه اشترى ِمن الْمؤِمِنني أَنفُسهم وأَموالَهم ِبأَنَّ لَهم اجلَنـةَ            للمؤمن مقابل نفسه أوالً كما جاء يف سورة التوبة        

وذلك ملا كانت السلعة غالية اقتضى أن يكـون          آلية الوحيدة من آيات اجلهاد اليت يقدم اهللا فيها النفس على املال           فهي ا 
  . الثمن غالياً مثلها أيضاً

هلـم يف ميـادين      تدريب ااهدين وإعدادهم واالستطالع    ، الواجب على املؤمنني الرباط و      اجلهاد بالنفس  ويتفرع عن 
يف هذه األيام وجوباً عينياً كما أمجع العلماء على          اهودات البدنية اليت جتب على املسلم القادر      املعركة وغري ذلك من     

  . دمهها العدو فقد تعني اجلهاد على كل مسلم قادر ذلك ، بأن أرض املسلمني إذا
  

 "وأمـوالكم "اً قوله   احلديث املتقدم أيض   يف صلى اهللا عليه وسلم    اليت ذكرها الرسول   من أصول السبل   :األصل الثاين   
اجلهاد يف القرآن ، ويأيت مقدماً على النفس لكنه ليس أعلى مرتبة مـن اجلهـاد                 فاجلهاد باملال كثرياً ما يقرن يف آيات      

بالرجال حتصل عند نفـور      كال ولكن ألن اجلهاد باملال هو النوع الذي ختاطب ا األمة أمجع ، إذ أن الكفاية                بالنفس
إال إذا تكاتفت األمة مجيعها وضخت املال للمجاهـدين          كن املال ال حتصل كفاية ااهدين به      عدد من رجال األمة ول    

املخاطبة بوجوب اجلهاد باملال هي أكرب من الشرحية املخاطبة بوجـوب اجلهـاد    الذي يعد عصب اجلهاد ، فالشرحية
شباباً وشيوخاً صـغاراً     طبني من رجال ونساء   لذا قُدم اجلهاد باملال يف آيات اجلهاد العتبار سعة شرحية املخا           بالنفس ، 

   .وكباراً واهللا أعلم
تعـاىل    ، بل يدفع ما يربئ به ذمته أمام اهللا         يكون قدراً كبرياً من املال يدفعه املؤمن       اجلهاد باملال ليس بالضرورة أن    و

 تعتقد أن ذمتك ستربأ عند      القدر الذي  ألن املقصد من اجلهاد باملال إذا تعني أن تسقط الواجب الذي يف عنقك وتدفع             
رضـي اهللا    أيب هريرة  النسائي عن  و عند أمحد  صلى اهللا عليه وسلم    الرسول اهللا تعاىل بدفعه ولو كان يسرياً ، وكما قال        

 رجل لـه    " قالوا يا رسول اهللا وكيف ؟ قال         "سبق درهم مائة ألف      " صلى اهللا عليه وسلم    قال رسول اهللا   :قال   عنه
ال يقبل الصدقة     فاهللا  " فتصدق به ورجل له مال كثري فأخذ من عرض ماله مائة ألف فتصدق ا              فأخذ أحدمها  درمهان

صـلى اهللا عليـه      داود عندما سئل الرسول    بناًء على كميتها ولكن يقبلها على حسب كيفيتها ، كما روى أمحد وأبو            
القليل ، فاتق اهللا وقدم ما       لذي ال ميلك إال    أي صدقة الرجل احملتاج ملاله ا      " جهد املقل    "الصدقة أفضل ؟ قال      أي وسلم

  .دخلك نصيبا مبا أن احلرب قائمة وااهدون حباجة للمال جتود به نفسك ، ليس ملرة واحدة فقط بل اجعل للجهاد من
النـساء    من أهـل اليـسار ومـن   باملال ملن مل يكن له دخل وال مال ينفقه ، أن جيمع التربعات            ويتفرع عن اجلهاد  

اجلهاد باملال ويطلب من املسلمني أال       ل واخلاصة والعامة ، ومن مل يستطع أن جيمع املال بإمكانه أن حيرض على             واألطفا
   .يشحوا بأمواهلم إذا ما طلبت منهم



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٢٤  ٢٤ 

مشروعاً يعود ريعـه      جبمع رأس مال ويبين به     عن اجلهاد باملال أيضاً أن يسعى كل قادر على إدارة األموال           ويتفرع
   .شكل دوريعلى ااهدين ب

   .اجلهاد باملال وقد اتضح املقصود من تلك األمثلة وهناك سبل أخرى كثرية تتفرع عن
يف حديثـه املتقـدم اجلهـاد        صلى اهللا عليه وسلم    الرئيسية اليت نص عليها الرسول      من أصول السبل   :األصل الثالث   

هاد باألبدان أقول يف بعض األحيان ولـيس  األحيان يكون أعظم من اجل باللسان واجلهاد باللسان شأنه عظيم ويف بعض  
 فاجلهاد  "قريشاً فإنه أشد عليهم من رشق بالنبل         هجواا "يف الصحيحني    صلى اهللا عليه وسلم    الرسول دائماً ، كما قال   

إال  ماألوىل اليت تتقدم مرحلة جهاد األبدان واألموال ، فال حيرض الناس للجهاد بأبدا             باللسان أمره عظيم وهو املرحلة    
وهو النوع الوحيد املتيسر جلميع املكلفني       باللسان ، وال حيرض الناس للجهاد بأمواهلم إال باللسان ، فاللسان أمره عظيم            

   .طريقة كانت فكل مكلف بإمكانه أن جياهد بلسانه وبأي
 ، والـذب    وفضحهااليت تشن على اإلسالم      ويتفرع عن اجلهاد باللسان جتلية حقيقة هذه احلرب الصليبية واهلجمة         

لنـاس يف منتـديام ويف      بني خاصة الرجل وأهله ، وبني عامـة ا        ن  عن ااهدين والدفع عن أعراضهم ، وذلك يكو       
 أعماهلم ومدارسهم ، فكل مسلم واجب عليه أن جياهد بلسانه على قدر طاقته ، واجلهـاد باللـسان ال                  مساجدهم و 

ااهدين وجب عليه القول ا       فيها فضحاً للصليبيني أو ذباً عن      يشترط له شرط بل كل كلمة علمها املكلف ويرى أن         
   .وبياا للناس واهللا أعلم

  ، من كتـاب وشـريط ونـشرة        باللسان ، التأليف والنشر للمواد احملرضة على اجلهاد بأنواعه         ويتفرع عن اجلهاد  
اجلهاد باللسان أيضاً كتابة املقاالت       ، ومن  وغريها ، ومن عجز عن التأليف فعليه توزيعها باليد أو بالفاكس أو بالربيد            

شبكة اإلنترنت واملراسلة عرب الربيـد اإللكتـروين آلالف النـاس ،            يف الصحف والنشرات والدوريات ، والكتابة عرب      
   .يف كل ميدان ، وطرق اجلهاد باللسان كثرية وقد مثلت هلا مبا يوضحها واهللا أعلم للمنافحة عن اإلسالم

  

األصول ترتيباً وأمههـا ، ولكـين        من أصول جهاد العدو جهاد العدو بالقلب ، وهذا األصل هو أول             :األصل الرابع 
هذا األصل هو ركن     مل يذكره يف النص الذي تناولنا احلديث عنه ، إال أن           صلى اهللا عليه وسلم    أتيت به رابعاً ألن النيب    

جداً اليت توضح معىن جهاد القلب لألعداء ، فأول  ص كثريةمن أركان اإلسالم وال يقبل اهللا اإلسالم من دونه ، والنصو
عليه ومن واالهم وعدم حمبتهم والكفر م والكفر مبعبودام ، فمىت انتفى عن              معاين جهاد القلب بغض الكفار وما هم      

ونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر يوادونَ من      لَا تِجد قَوما يؤِمن     جهاد القلب جتاه عدوه فإنه كافر باهللا العظيم قال اهللا تعاىل           العبد
مهتِشريع أَو مهانوِإخ أَو ماءهنأَب أَو ماءهوا آبكَان لَوو ولَهسرو اللَّه ادح .   

 معه ِإذْ قَالُوا ِلقَوِمِهم ِإنا براء ِمنكُم وِممـا          قَد كَانت لَكُم أُسوةٌ حسنةٌ ِفي ِإبراِهيم والَِّذين         وقال كما هي ملة إبراهيم    
               هدحوا ِباللَِّه وِمنؤى تتا حداء أَبضغالْبةُ واودالْع كُمنيبا وننيا بدبو ا ِبكُمنوِن اللَِّه كَفَرونَ ِمن ددبعت  وقال    كْفُري نفَم

 ِبالطَّاغُوِت و           ِليمع ِميعس اللّها ولَه امالَ انِفص ثْقَىِة الْوورِبالْع كسمتِمن ِباللِّه فَقَِد اسؤي  الدالة على أن جهـاد      واآليات
   .القلب لألعداء ركن من أركان الدين كثرية ال يسع املقام حلصرها



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٢٥  ٢٥ 

احلرب الصليبية اليت بدأت منذ قرون  أليام يف مقابلةهذا توضيح بسيط للمهام املناطة يف عنق كل مسلم مكلف يف هذه ا  
هـ وذلك بقصفها لإلمارة اإلسالمية يف أفغانستان نسأل اهللا         ١٩/٧/١٤٢٢  يف يوم األحد   أنيااواشتدت وكشرت عن    

   .املعتدين وينصر دينه وأولياءه ويعلي كلمته أن يرد كيد
للجهاد باملـال    صلى اهللا عليه وسلم    سابق وإىل ترتيب رسول اهللا    العبد إىل احلديث ال    وأختم بتنبيه بسيط وهو أال ينظر     

األولوية ، فإن الواو اليت جاءت بني هذه األنواع ال تدل على الترتيب              النفس واللسان فيظن أن هذا الترتيب يدل على       و
أن جهاد القلـب هـو       اإمنا تدل على جمرد العطف ، فالتقدمي والتأخري هنا ال يدل على األولوية ، فترتيبه               أو التعقيب 

يأيت يف حاالت خاصة وألشخاص حمددين جهـاد         األعظم من مث يليه جهاد النفس وبعدمها جهاد املال مث اللسان ، وقد            
النفس وهكذا ، ولكن كحكم عام فإن الترتيب الذي ذكرتـه هـو مقتـضى                اللسان مقدماً على النفس أو املال على      

   .واهللا أعلم نصوص الكتاب والسنة
فإن قصر وعمل باألدىن وهو اللسان وترك األعلـى    اهللا كل عبد وليعلم أن اهللا سبحانه وتعاىل سائله عن جهاده ،     فليتق

  .ذمته ، واعلم أن األدىن ال يسقط األعلى حبال  وهو اجلهاد بالبدن ، فإن هذا ال يربئ

  
 

  

   
  

خـرياً أن    أن من أعظم النعم على من أراد اهللا بـه            - أصلحكم اهللا    -واعلموا  " 
أحياه إىل هذا الوقت الذي جيدد فيه الدين ، وحييي فيه شعار املسلمني ، وأحـوال         

   .واألنصاراملؤمنني وااهدين ، حىت يكون شبيها بالسابقني األولني من املهاجرين 
الذين رضـي اهللا    ،  كان من التابعني هلم بإحسان      :  فمن قام يف هذا الوقت بذلك       

هلم جنات جتري من حتتها األار خالدين فيها أبداً ذلـك           عنهم ورضوا عنه وأعد     
  . الفوز العظيم

فينبغي للمؤمنني أن يشكروا اهللا تعاىل على هذه احملنة اليت حقيقتها منحة كرمية من اهللا ، وهذه الفتنة اليت يف                    
كأيب بكر وعمر    - لو كان السابقون األولون من املهاجرين واألنصار         - واهللا   -باطنها نعمة جسيمة ، حىت      

   ." ، لكان من أفضل أعماهلم جهاد هؤالء القوم ارمني نهذا الزما حاضرين يف -وعثمان وعلي وغريهم 
  

  شيخ اإلسالم ابن تيمية                              
  )٤٢٠ / ٢٨ ( الفتاوى   
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  !!؟ أين غريتكم.. يا أهل الزلفي      
  

  رائد بن عبد اهللا البهالل: بقلم 

أبو ثابت القندهاري
  

  

        نفـبلِّغ ـا عـــرضتـا إمأيا راكب 
ــزةً   ــا أع ــانوا كرام ــشٍر ك  إىل مع
 إىل أن أتى احلكـم الـسعودي دارهـم        
 ترى البطل املـذكور منـهم إذا أتـت        
ــنحين   ــني وي ــم األرذل ــذلُّ حلك  ي
ــاهلم ــاءهم ورجـ ــوا أبنـ  وإن قتلـ

ــادوا بتج ــوالء لكــافٍرــــتن  ديد ال
ــوالُء   ــاء ال ــد ج ــاهو ق ــيكمفه  إل

ــا   ــسلويلِّ وافي ــنمار ال ــزاَء س  ج
ــامرا   ــا خم ــل وبيئً ــا ب ــا مريئً  هنيئً

  

 عتايب إىل األصحاب واألهـل بـالزلفي        
  والـضعفِ  بالـذل واهلـون   ومل يعرفوا   

 فأخضعهم للحكـِم بـالقهر والعـسفِ      
ــرِف ــاغوِت منكــسر الطَّ ــةُ الطَّ  زباني
ــِف  هلــم ويلبــي أمــرهم راغــم األن

ـ  وكروا على األبط     واخلطـفِ  رال باألس
 !كأنَّ الَّذي نالوا مـن الـذُّلِّ ال يكفـي         

 جيازيكم الطَّاغوت عنه جـزا الـضعفِ      
ــستوِف ــزدد والًء وي  فمــن شــاَء فلي
 أف ــه ــذُّلَّ أف ل ــسيغُ ال ــن يست  مل

  

  
  
  
  
  

هـ بعمليات مدامهات واسعة ٢٨/٨/١٤٢٥ثنني  يوم اال)الطوارئ  ( قامت قوات البشمركة السلولية 
جزٌء يسري منها ما .. يف الزلفي مشلت بيوتا واستراحات ومزارع واستخدمت أساليب جديدة يف إرهاب اآلمنني

  .. ومن كان يف الزلفي ذلك اليوم شاهد شيئًا كثريا غريه.. سوف أحتدث عنه يف هذا املقال
) ليـة تفتـيش روتينيـة       عم( فالصحف تقول إنها    .. ومل تكن هذه العمليات للتفتيش والبحث عن ااهدين       
بل .. أما التدمري والتخريب واإلرهاب ألهل البلد كلهم      .. واملفترض أن عمليات التفتيش تكون يف بيوت حمدودة       

مل يسلم منهم حتى أكابر املنبطحني ممن يسبحون حبمد ويل األمر ليل ار فجاءهم ويل األمر ليشكرهم علـى                   
  !!..ارعهمهذا الصنيع مبدرعاته واقتحم بيوم ومز

إنها عملية تأديب فقط، تأديب لكم ملَّا خرج منكم هذا العدد الكبري من ااهدين بني شهيد ومطارد يف سـبيل    
اهللا يأىب اخلنوع واخلضوع للطواغيت، وقد كانوا من قبل يظنون أنهم أحكموا سيطرم على الزلفي وأنهم قـد              
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واملعىن احلقيقي  ) أهل والء   (  ويعتقدون يف أنفسهم أنَّ أهل الزلفي        اشتروا أهل الزلفي فصاروا كلهم عبيدا هلم،      
أي يقال فالن بن فالن موىل آل سلول أي عبدهم ومملوكهم، هـذا             : للوالء الذي يريدونه هلم هو والء العبودية      

  .ما يريده لكم آل سلول وأقرب شاهد ما تشاهدونه هذه األيام
ضطرون إىل مدامهة البيوت وترويع اآلمنني بسبب اإلرهابيني، فلماذا اآلن          يف املدن األخرى كانوا يدعون أنهم م      

حياصرون بيوتكم بالقوات واملدرعات ويرعبون األطفال والنساء بأصوات الطائرات املروحية حىت اجتمعت يف             
  !!الزلفي ثالث طائرات مروحية مع أنَّ أكثر عدد حضر يف املدامهات احلقيقية للمجاهدين طائرتان فقط

وملاذا إطالق النار العشوائي يف اهلواء ترويعا للناس دون اشتباك أو مواجهة مع ااهدين إالَّ لترويع أهل الزلفـي                
  !!وختويفهم حىت ال خيرجوا عن العبودية اليت يعتقد ابن سعود أنه فرضها عليهم

 وإرهابكم واقتحام بيـوتكم     هاهو ابن سعود قد أرسل كالبه من قوات الطوارئ ميارسون هوايتهم يف ترويعكم            
والدخول إىل حمارمكم، واستعراض عضالم أمامكم وهم يفرون كاحلمر املستنفرة أمام ااهدين يف املواجهات              
حىت إم حياصرون البيت جبميع قوام مث سرعان ما ينطلقون ال يلوون على شيء وخيرج ااهدون حبمـد اهللا                   

ون أو يقتل منهم قتلى بعدد ال يقارن مع العدد والقـوات الـيت حتاصـرهم                بسالم وأمان، وقد يصاب ااهد    
والفضل هللا وحده، ولكنهم أمنوا منكم وعلموا أنكم لن تؤذوهم فأساؤوا األدب وتعدوا حـدودهم وأروكـم              

  !!أشرهم وبطرهم
، هـل  خلوا وفتـشوا أحد الذين دومهت بيوم ملا أعطاهم مفاتيح الباب لكي يفتحوه رفضوا وخلعوا الباب ود       

ألنَّ شهوة الفساد والتخريب منغرسة يف نفوسهم فال يمكن أن يدخلوا البيوت من أبواا، وملاذا               ! تعلمون ملاذا؟ 
يدخلـون من الباب وهم يعتربون البيـوت اليت يدخلوا خرابات ليس فيـها أحد أو يعتربوا حظائر للبهائم                

  ..ول إىل من يواليهم ولكن هذه نظرة آل سل- أجلَّكم اهللا -
نـساء  والـدخول علـى ال    تفتيش  ال وقاموا ب   صاحب البيت  وضعوا السالح على رأس   بل إم إذا دخلوا البيت      

 م أمـام أهلـه     الرجال  إذالل نتعمدوي؛ فانظروا كيف    طفال وصادروا ما طاب هلم مما خف وزنه وغال مثنه         األو
رون السالح على رأس أبيهم وال ميلكون من أمرهم شيئًا،           وختويف األطفال املساكني الذين ي     م وإهانته موأطفاهل

  ..والزوجة الضعيفة اليت ترى زوجها وحاميها يف هذه احلالة املهينة
وال تسأل عمن دخلوا عليه فلم يشعر وهو بني زوجته وأبنائه وبناته إالَّ وكالب الطوارئ معهم داخل بيـوم                   

وهل صار كالب الطوارئ    ..!! عكم عن شرفكم يا أهل الزلفي     وبني حمارمهم، فأين غريتكم على حمارمكم ودفا      
أم أنكم أصبحتم بال غرية وال حنـوة وال         !! حىت يدخلوا بيوتكم دون استئذان؟    ) التابعني غري أويل اإلربة     ( من  

  !أين رجال الزلفي؟! محية وصار دخول الرجال الغرباء بيوتكم شيئًا عاديا ال يستدعي غضبكم ومحيتكم؟



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٢٨  ٢٨ 

حممد باالتصال بسيده الطاغوت    أنفسهم إىل احلكومة، يبادر     املتبنني لدعوة تسليم املطلوبني      أحد املنبطحني    وهذا
بن نايف حماولةً منه السترضاء أهل البلد واخلروج من الطاغوت مبا يسكن غضبهم وثورم فيما لو فكَّر أحـد                   

قتحام البيوت وترويـع املـسلمني، وكـأنَّ        من تكسري األبواب وا   خربه مبا فعل البشمركة     فأ!! منهم بالغضب 
واقترح هذا املنبطح على الطاغوت أن يقوم بتصوير اخلراب الذي خلّفته           !! الفويسقة بن نايف ال يعلم مبا حيدث      

هل عرفتم يا أهل الزلفي     !! ، وأمهله ومل يلق له باالً     )ما حيتاج تصور    ( قوات الطوارئ فقال له باحلرف الواحد       
وهل أدركتم حقيقةً أنَّ الطواغيت كلما احننيتم هلم وضعوا أقدامكم علـى أعنـاقكم              !  يجدي؟ أنَّ االنبطاح ال  

  ! ؟- قبل أن يذهلا ابن سعود -العزيزة 
ومـا يـزال    .. وأتألَّم ملا وصلت إليه حالكم    يا بين قومي كنت أشاهد باألمس القريب تقربكم إىل الطواغيت           

كيف ترضون ذلك من عبيد أمريكا وأذناا مـن         ،  علون اآلن بكم  ومع ذلك انظروا ماذا يف    أكثركم على ذلك،    
موهم أو  و ويقتحموا بيوتكم من غـري أن تقـا        حرماتكم ويسيئوا إىل شرفكم   دهم أن ينتهكوا    و وجن الطواغيت
   .متنعوم

  ومن قاتـل   فهو شهيد من قاتل دون ماله فقتل      " ل اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال         أن رسو  سننهروى النسائي يف    
،  " من قُتل دون ماله فهو شـهيد       : " ،ويف صحيح مسلم   "فهو شهيد    ومن قاتل دون أهله       فهو شهيد  دون دمه 

وشرفكم فإن دافعتم واستطعتم كف شرهم فلله احلمد واملنة وإن مل تستطيعوا فقتلتم فأنتم شهداء بنص احلديث                 
ل فيكم الـذل واخلنـوع هلـؤالء        إىل هذه الدرجة وص   ! عزتكم وإسالمكم؟ ، فأين   حمفوظ وأعراضكم مصونةٌ  

  !!!الطواغيت وأسيادهم من الصليبيني
 ال تتكلم  العرب أين      يقول فهذا أبو جهل كبري املشركني       !؟أين خنوتكم وفإن مل يكن فيكم دين فأين عروبتكم        

نعمـة  كافر خالد خملد يف النار يا بين قومي فأين أنتم وقد أنعم اهللا علـيكم ب          أبو جهل    هذا   ..أروع بنات حممد  
 ااهـدين  تفكـروا يف مـساندة   إرهابكم وختويفكم لكـي ال  وواعلموا أن املراد من هذه احلملة ه     ،اإلسالم

، ولن ينفعكم   وتأديبكم ألن األبطال من أبنائكم نفروا للجهاد يف سبيل اهللا وبذلوا الغايل والنفيس يف هذا السبيل               
 للطواغيت بإذالهلم لكـم وعـدم       ملا تقربتم كم اهللا   سكوتكم وختاذلكم عن نصرة إخوانكم ااهدين فقد عاقب       

جحـٍر   من هؤالء الطواغيت وأعوام فاملسلم ال يلدغ مـن           ؤفاهللا اهللا يف الرجوع إىل دينكم والترب       ،احترامكم
وال تكـن    ،وال يكن قيامكم لسفاسف األمور     ،وقوموا قومة رجل واحد لنصرة هذا الدين وأهله        ،مرتنيواحٍد  

، فمـاذا   يتناوشه األوغاد وعرضكم   ،ودماؤكم تسفك ،وأموالكم تنهب ،فدينكم يهان  ،اهليةعصبيتكم ألمور ج  
  ...بقي؟ واهللا لبطن األرض خري لكم من ظاهرها
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سـوف  ! أين تذهبون من العار الذي ختلفونه ألبنائكم إن سكتم عن الطواغيت ومر األمر بسالم؟             .. ويلٌ لكم 
وينكّس رأسه حياًء من أفعالكم ومـداهنتكم       .. هم أنت من أهل الزلفي    يستحيي أبناؤكم غدا إذا قيل للواحد من      

  :وأخشى أن ينطبق عليكم قول الشاعر ..للطواغيت إالَّ إن هداكم اهللا وأبيتم الذل واهلوان
  

  !أقر كإقراِر احلــليلِة للبعِل  ألست كُليبيا إذا سيم خطَّةً
  !! الرجاِل من النعِلأذلُّ ألقداِم   وكلُّ كُلييب صفيحةُ وجهِه

  

باألمس قتلوا اثنني من أبنائكم يف مواجهة واحدة وجرحوا ثالثًا يف نفس املواجهة، وبدالً من الغضب واحلميـة                  
والثأر ألبنائكم الصاحلني ااهدين الذين هم من خيار الناس حنسبهم واهللا حسيبهم، ذهبتم إىل القاتل ارم الذي       

  !!ليه وتعتذرون إىل من يقتل أبناءكم وتستغفرونه والعياذ باهللاسفك دماءهم تتقربون إ
أما أن يقتل قتيلكم وتعتذرون وكأنكم      !! كان أهل الذلة واهلوان يف اجلاهلية هم من يقتل قتيلهم ويسكتون فقط           

 بعد العز عقوبة    أنتم من قتلتم القتيل فهذا مل يفعله أحد يف اجلاهلية فضالً عن اإلسالم، وهذا الذلُّ الذي أصابكم                
حنن قـوم   : من اهللا ال يرفعها إال التوبة إليه والرباءة من الطواغيت وجهادهم، وصدق عمر بن اخلطاب يف قوله                

أعزنا اهللا باجلهاد فمهما ابتغينا العزة بغريه أذلَّنا اهللا، أال ترون كيف أذلَّكم اهللا وأنتم أهل عزة بسبب تـرككم                    
  ت؟للجهاد وجدالكم عن الطواغي

وانصروا إخوانكم ااهدين يف كل مكان وخاصة يف جزيـرة العـرب            فهبوا يا أهل الزلفي هبة رجل واحد،        
 قَـاِتلُوا   ، قال تعـاىل     هذا هو أمر اهللا الذي أمركم به      وآووهم وادعموهم باملال والسالح وانضموا إليهم فإن        

     وا ِفيكُمِجدلْيالْكُفَّاِر و ِمن كُملُوني ِغلْظَةً   الَِّذين            واحذروا كل احلذر أن يقذف الشيطان يف قلوبكم اخلوف من 
 م، مل يكن ليصيبك   م وما أخطأك  م مل يكن ليخطئك   م أن ما أصابك   واهؤالء فإن نواصي اخللق كلها بيد اهللا واعلم       

،  افُوهم وخافُوِن ِإنْ كُنتم مؤِمِنني    ِإنما ذَِلكُم الشيطَانُ يخوف أَوِلياَءه فَال تخ       : فأذكركم بقول اهللا عز وجل      
العبيد اجلرب  بن سعد   وانتقموا إلخوانكم الذين قتلوا بغري سبب سوى أم يقولون ربنا اهللا أمثال الشهيد سلطان               

والتحقوا بركب ااهدين وليكن قدوتكم هؤالء الذين بذلوا نفوسهم ومهجهم مـن             ،والشهيد إبراهيم الشايع  
  .ء راية التوحيد يف بالد املسلمنيأجل إعال

الشهيد أمثال  ا ورفضوا الذل واخلنوع رفعوا رأس األمة عاليولقد من اهللا عليكم بأن أخرج منكم جماهدين أبطاالً       
حد أبطال عملية الوشـم الـيت       أالفراج  بن عبد اهللا    الشهيد فهد   فدين و بدر السلمان الذي استشهد يف بالد الرا      

وقد أذلَّهم هذا الشهيد حبمد اهللا كما أذلُّوكم ودمر مبناهم كما أفسدوا ودمروا             ة الطوارئ   كانت على مبىن قياد   
يف مبانيكم، وإن كنا نرى أنَّ األولوية جيب أن تكون لألسياد الصليبيني قبل العبيد السلوليني، فإن هؤالء العبيد                  
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العبيد من يوم متس العصا رقام فإن العبد يقـرع          ال يذهلم شيء مثل إذالل أسيادهم الصليبيني، وال بد هلؤالء           
  . بالعصا واحلر تكفيه اإلشارة

تـوا إال حلـرب     علموا أم مـا أ    افليبشروا مبا يسوؤهم و    ،وأما ما فعلته قوات البشمركة من تدنيسها لبلدتكم       
ذلكم عـن نـصرة     فاستيقظوا من سباتكم وأفيقوا فإنكم لن تعذروا أمام اهللا النتهاك أعرضكم وختـا             ،سالماإل

  ..ى اهللا وسلم على نبينا حممدوصل.  لكم املبادرة يف نصرة هذا الدينإخوانكم وليكن
  
  

  
  

  

  :رمحهما اهللا تعاىل ، عبد العزيز بن حممد بن سعود : قال اإلمام 
ارتد بذلك عن   ، واالنقياد هلم   ، ت منه مواالة أهل الشرك      قد دل القرآن والسنة على أن املسلم إذا حصل        

ِإنَّ الَِّذين ارتدوا علَى أَدباِرِهم من بعِد ما تبين لَهم الْهدى الشيطَانُ سولَ              { :تأمل قوله تعاىل    ، دينه  

  ملَى لَهأَمو م{ : مع  قوله      }لَه   نكُمم ملَّهوتن يمو  مهِمن هفَالَ {  وأمعن النظر يف قوله تعاىل        } فَِإن

مثْلُهِإذًا م كُمِرِه ِإنِديٍث غَيواْ ِفي حوضخى يتح مهعواْ مدقْعوأدلته كثرية  }ت  .  

ولَقَد قَالُواْ  { : وقوله   } الَ تعتِذرواْ قَد كَفَرتم بعد ِإمياِنكُم     { يف سورة التوبة    ، وال تنس ما ذكر اهللا      

والَ يأْمركُم أَن تتِخذُواْ الْمالَِئكَةَ والنِبيين أَربابا أَيأْمركُم ِبـالْكُفِْر          { :  واذكر قوله     }كَِلمةَ الْكُفْرِ 

نا بيناٍت تعِرف ِفـي وجـوِه       وِإذَا تتلَى علَيِهم آيات   {: وتأمل قوله تعاىل     } بعد ِإذْ أَنتم مسِلمونَ   

إذا دعوا  ،  وقد علمت حاهلم      }الَِّذين كَفَروا الْمنكَر يكَادونَ يسطُونَ ِبالَِّذين يتلُونَ علَيِهم آياِتنا        

                    .واهللا أعلم ، إىل التوحيد  انقهروا 
  ]٨ج : [ الدرر السنية  
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احلمد هللا رب العاملني ، الرمحن الرحيم ، مالك يوم الدين ، والعاقبة للمتقني ، وال إلـه إال اهللا إلـه األولـني                         
إال بالتذلل واالنكسار لعظمته ، وال غىن إال يف االفتقار إىل رمحتـه ،              واآلخرين ، الذي ال فوز إال يف طاعته ، وال عز            

الذي إذا أُطيع شكر ، وإذا عصي تاب وغَفَر ، وإذا دعي أجاب ، وإذا سئلَ أعطى ، اللهم اجعلنا أفقر عبادك إليـك ،            
   أُولَِئك الْمقَربون  ونَ الساِبقُونَ   والساِبقُ   اهللا وحده ال شريك له ، القائل       وأغىن خلقك بك ، وأشهد أال إله إال       

تفضل على هذه األمة بصيام شهر رمضان ، وفضله على سائر الشهور ، وجعل لياليه العشر األواخر خـري الليـايل ،                      
 ، وظاهراً   وجعل يف هذه الليايل ليلةً هي أفضل الليايل ، قيامها عن ألف شهٍر يف الفضل واخلريية ، فله احلمد أوالً وآخراً                    

 حـني  صلى اهللا عليه وسـلم وباطناً ، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله ، كان أجود ما يكون يف رمضان ، فلرسول اهللا        
أمـا  ..  أجود باخلري من الريح املرسلة ، صلى اهللا عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً                 عليه السالم يلقاه جربيل   

  : بعد 
  

ن الطعام والشراب واجلماع من طلوع الفجر إىل غروب الشمس بنية خالصة هللا عز وجل ،                فإن الصيام هو اإلمساك ع    
وملا كان املقصود من الصيام هو زكاة النفس وحبسها عن شهواا وفطامها عن مألوفاا وتطهريهـا وتنقيتـها مـن                    

ائعة ليوجب عليها مواساة الفقـراء      األخالط الرديئة واألخالق الرذيلة ، لطلب غاية سعادا وتذكريها بتلك األكباد اجل           
واملعدمني ، وتضييق عليه جماري الشيطان فإنه جيري من ابن آدم جمرى الدم ، فبالصيام يضعف نفوذه ، فهو جلام املتقني                     
 وقرة عيون األبرار املقربني ، وِجنةٌ من النار كجنة احملاربني ، هو سر بني العبد وربه ال يطّلع عليه سواه ، وهو لـرب                       

العاملني من بني سائر األعمال ، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجله ، فهو أمر ال يطّلع عليه بشر ، وهذا هو حقيقـة                        
متفق عليه ، واعلم أن للصوم تأثري عظـيم يف          " الصوم يل وأنا أجزي به    ": الصيام ، ولذا قال ربنا  يف احلديث القدسي        
  .  على صالح القلب أيضاً حفظ جوارح اإلنسان الظاهرة ، وهو حيافظ

  

اجلهاد واالستشهاد ، وكذلك رمضان   :  هذا مومسكم لتتنافسوا فيه ، واعلموا أن سبب تكفري الذنوب            :فيا أهل اجلهاد    
 الصلوات اخلمـس   ": قال صلى اهللا عليه وسلم أن النيب   رضي اهللا عنه  سبب لتكفري الذنوب كما يف حديث أيب هريرة         

  .  رواه مسلم "رمضان إىل رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبِت الكبائر واجلمعة إىل اجلمعة و
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 ، فإنه أكمل هدياً فاستنوا به واقتـدوا    صلى اهللا عليه وسلم   وكونوا كالريح املرسلة يف هذا الشهر اتباعاً هلدي رسولكم          
 الصحيحني عن ابن عباس رضي      بأفعاله ، فكان أجود الناس ، وكان أعظم ما يكون باجلود يف شهر رمضان ، جاء يف                

 أجود الناس باخلري ، وأجود ما يكون يف شهر رمضان ألن جربيـل              صلى اهللا عليه وسلم   كان النيب   : " اهللا عنهما قال    
 القرآن ، فـإذا لِقيـه   صلى اهللا عليه وسلمكان يلقاه يف كل ليلة يف شهر رمضان حىت ينسلخ ، يعرض عليه رسول اهللا                

  " . الريح املرسلة كان أجود باخلري من 
 على أكمل األخالق واألعمال وأشرفها ؛ كان جوده جبميع أنواع اجلـود        صلى اهللا عليه وسلم   وملا كان اهللا أكمل نبيه      

إطعام اجلائع ووعظ   من بذل نفسه هللا يف إظهار دينه وإعالء كلمته وإيصال النفع إليهم ، ومن نشر العلم وبذل املال ، و                   
 كما قالت خدجية رضي اهللا عنها يف قصة         صلى اهللا عليه وسلم   اجلاهل وقضاء احلوائج ، وفك العاين ، وهذا من نشأته           

 كال ، أبشر فواهللا ال خيزيك اهللا أبداً ، فواهللا إنك لتـصل الـرحم ،                 " : صلى اهللا عليه وسلم   نزول الوحي لرسول اهللا     
  . متفق عليه " كلّ ، وتكسب املعدوم ، وتقري الضيف ، وتعني على نوائب احلق وتصدق احلديث ، وحتمل ال

مث بعد بعثته تضاعفت خصال اخلري عنده أضعافاً كثرية ، وتزداد هذه يف رمضان ، فمن هذه األعمال اليت ينبغي لكـل                      
إمنـا  : رته ، كما قال أبو الـدرداء         ألن ااهد جياهد بأعماله ال بقوته وكث       - وخاصةً ااهدون    -مسلم التنافس فيها    
  . ١تقاتلون بأعمالكم

فبادروا باستغالل هذا الشهر يف اجلود واملسابقة فيه باألعمال الصاحلة ، فإن كثرة األعمال يف حال الصيام من أعظـم                    
:  قال    وسلم صلى اهللا عليه  أسباب دخول اجلنة ، وألن النفوس يف حال صيامها تتنافس بكثرة األعمال ، فعن أيب هريرة                 

فمن تبع منكم اليوم    : أنا ، قال    :  من أصبح منكم اليوم صائماً ؟ قال أبو بكٍر           " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    
فمن عاد منكم اليوم مريضاًَ ؟      : أنا ، قال    : فمن أطعم اليوم مسكيناً ؟ قال أبو بكٍر         : أنا ، قال    : جنازة ؟ قال أبو بكٍر      

  . رواه مسلم " ما اجتمعن يف امرٍئ إال دخل اجلنة " : صلى اهللا عليه وسلمنا ، فقال رسول اهللا أ: قال أبو بكٍر 
وتكثر خاصةً يف شهر رمضان ، ألن فيه تفتح أبواب اجلنة ، وتغلق أبواب النار ، وتسلْسلُ الشياطني ،كمـا جـاء يف                       

  . الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه مرفوعاً 
  : عمال ومن هذه األ

  

شهر رمـضانَ    :  ، فقد أوجب اهللا سبحانه وتعاىل عليك أيها املسلم صيام شهِر رمضان ، قال تعاىل                 الصيام: أوالً  
              صفَلْي رهالش ِمنكُم ِهدن شقَاِن فَمالْفُرى ودالْه ناٍت منيباِس وى لِّلندآنُ هأُنِزلَ ِفيِه الْقُر الَِّذيهم      وعن طلحة بن عبيد 

يا رسول اهللا ؛ أخربين مـاذا       :  ثائر الرأس فقال     صلى اهللا عليه وسلم   أن أعرابياً جاء إىل رسول اهللا        " رضي اهللا عنه  اهللا  
ين ماذا فـرض اهللا علـي مـن         أخرب: الصلوات اخلمس إال أن تطوع شيئاً ، فقال         : فرض اهللا علي من الصالة ؟ فقال        

فأخربه رسول  : أخربين مبا فرض اهللا علي من الزكاة ؟ فقال          : شهر رمضان إال أن تطوع شيئاً ، فقال          : ؟ فقال الصيام
                                                 

 أن النصر له أسباب ومن أسبابه ؛ وجود الضعفاء واملساكني الصاحلني الذين هم عند املنبطحني واملنهزمني القاعدين ؛ سبب للهزمية ، صلى اهللا عليه وسلموأخرب  ١
 ..باب من استعان بالضعفاء والصاحلني يف احلرب : قال البخاري رمحه اهللا " نصرون وترزقون إال بضعفائكم  هل ت" : صلى اهللا عليه وسلمقال 
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والذي أكرمك ال أتطوع شيئاً ، وال أنقص مما فرض اهللا علي شـيئاً ،               :  شرائع اإلسالم ، قال      صلى اهللا عليه وسلم   اهللا  
  . متفق عليه " دخل اجلنة إن صدق " ، أو "  صدق أفلح إن : " صلى اهللا عليه وسلمفقال رسول اهللا 

وقد تواترت األحاديث يف وجوب صيام شهر رمضان ، بل لقد جاء بأن يف اجلنة بابا خاصا بأهـل الـصيام ، ففـي                        
: إن يف اجلنة باباً يقال له        : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  ، قال    رضي اهللا عنه  الصحيحني عن سهل بن سعد      

أين الصائمون ؟ فيقومون ال يدخل منه       : لريان ، يدخل منه الصائمون يوم القيامة ، ال يدخلُ منه أحد غريهم ، يقال                ا
  " . أحد غريهم ، فإذا دخلوا أُغِلق فلم يدخل منه أحد 

من حيفـظُ    : رضي اهللا عنه  قال عمر   : "  قال   رضي اهللا عنه  والصيام كفارةٌ للذنوب ، جاء يف الصحيحني عن حذيفة          
فتنة الرجل يف أهله ومالـه وجـاره        : أنا ، مسعته يقول     :  يف الفتنة ؟ قال حذيفة       صلى اهللا عليه وسلم   حديثاً عن النيب    

باب الصوم كفّارة ، وفيهما عن أيب هريرة رضي اهللا عنه           : قال البخاري رمحه اهللا     " تكفرها الصالة والصيام والصدقة     
  " . من صام رمضانَ إمياناً واحتساباً غُفر له ما تقدم من ذنبه ": ل  قاصلى اهللا عليه وسلمأن النيب 

أن يصومه إمياناً واحتساباً ، وكذلك أن حيفظ صيامه مما ينبغي أن يتحفّظَ منه ، أخرج أمحـد                  : وهذا مشروطٌ بشروط    
 ":  يقول   لى اهللا عليه وسلم   صمسعت رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه  وابن حبان بسنٍد ال بأس به عن أيب سعيد اخلدري           

  " . من صام رمضان وعرف حدوده ، وحتفّظَ مما ينبغي له أن يتحفّظَ فيه ؛ كفّر ما كان قبله 
:  قال   صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا     والصوم حصن وستر لك من النار ، ملا جاء يف الصحيحني عن أيب هريرة               

هي ما يستجن به العبد كاِملجن الذي يقيه عند القتال من الضرب ، فكـذلك الـصيام يقـي      ، فاجلُنةُ   "  الصيام جنةٌ    "
صاحبه من املعاصي يف الدنيا ، فإذا وقاه من املعاصي ؛ كان له يف اآلخرة صيامه جنةٌ من النار ، ومن مل يكن له جنةٌ يف                          

  . الدنيا من املعاصي ؛ مل يكن له جنةٌ يف اآلخرة من النار 
صلى اهللا عليـه    ، وعن عائشة رضي اهللا عنها عن النيب         "  الصيام جنةٌ من النار      ": ء عند سعيد بن منصور يف سننه        وجا
مسعت رسول اهللا   :  قال   رضي اهللا عنه  رواه النسائي ، وعن عثمان بن أيب العاص         "  الصيام جنةٌ من النار      ":  قال   وسلم

رواه أمحد والنسائي وابن ماجةَ وابـن       " ن النار كجنة أحدكم من القتال        الصيام جنة م   ":  يقول   صلى اهللا عليه وسلم   
حسبك بكون الصيام جنة من النار فضالً ، وقـال ابـن            : خزمية وصححه وإسناده جيد ، قال ابن عبد الرب رمحه اهللا            

  . إمنا كان الصوم جنة من النار ألنه إمساك عن الشهوات والنار حمفوفةٌ بالشهوات : العريب 
  

: رضي اهللا عنه قال    حيثُّ ويرغّب يف قيام رمضان ، فعن أيب هريرة           صلى اهللا عليه وسلم   كان النيب    : قيام رمضان : ثانياً  
من قام رمـضان    :  يرغّب يف قيام رمضان من غِري أن يأمرهم فيه بعزمية ، فيقول              صلى اهللا عليه وسلم   كان رسول اهللا    " 

  . رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظه " دم من ذنبه إمياناً واحتساباً غُفر له ما تق
رضي اهللا عنـه     رضي اهللا عنه  واعلم أن أفضل الصلوات بعد الفريضة هي صالة الليل ، جاء عند مسلم عن أيب هريرة                 

 وخاصةً أن الليـل أحـرى أن        " أفضل الصالة بعد الفريضة صالة الليل        " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : قال
صـلى اهللا عليـه   مسعت رسـول اهللا  :  قال رضي اهللا عنهتجاب فيه للعبد دعاؤه ، جاء يف صحيح مسلم عن جابٍر        يس
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إن يف الليل لساعة ال يوافقها رجلٌ مسلم يسأل اهللا خرياً من أمر الدنيا واآلخرة إال أعطاه إياه ، وذلك كـل                       " :وسلم
ليِل اآلخر ، وذلك لرتول الرب سبحانه وتعاىل نزوالً يليـق جباللـه             ، واألوىل للمسلم أن يكون قيامه يف ثُلثُ ال         " ليلة

يرتلُ ربنا تبارك وتعاىل كل      " : قال   صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا     رضي اهللا عنه  وعظمة سلطانه ، فعن أيب هريرة       
يسألين فأعطيـه ، ومـن      من يدعوين فأستجيب له ، ومن       : ليلة إىل السماء الدنيا حني يبقى ثلث الليل اآلخر ، فيقول            

  . متفق عليه  " يستغفرين فأغفر له
صلى اهللا عليه   قال رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه  وصالة آخر الليل أفضل ؛ ألا صالةٌ مشهودةٌ حمضورة ، فعن جابٍر             

لليل ، فإن صالة آخر من خاف أن ال يقوم من آخر الليل فليوتر أوله ، ومن طِمع أن يقوم آخره فليوتر آخر ا                "  :وسلم
:  قال   رضي اهللا عنه  رواه مسلم ، وأخرج أمحد وابن ماجةَ والترمذي عن عمرو بن عبسةَ              " الليل مشهودة وذلك أفضل   

: يا رسول اهللا ؛ هل من الساعات ساعةٌ أفضلُ من األخـرى ؟ قـال               :  فقلت   صلى اهللا عليه وسلم   أتيت رسول اهللا    " 
صـلى  قال رسول اهللا    : ولفظ الترمذي وصححه    "  مشهودةٌ متقبلةٌ حىت تصلّي الفجر       جوف الليل اآلخر أفضل ، فإا     

أقرب ما يكون الرب من العبِد يف جوف الليل اآلخر ، فإن استطعت أن تكون ممـن يـذكر اهللا يف        : " اهللا عليه وسلم  
  .  أمامة وغريهم رضي اهللا عنهم وجاء من وجوٍه متعددة ، ويف الباب عن معاٍذ وأيب ذر وأيب" . تلك الساعِة فكن 

رضي اهللا  واعلم أيها املسلم أن قيامك مع اإلمام يف صالة التراويح حىت ينصرف ؛ يكتب لك به قيام ليلة ، فعن أيب ذٍر                       
رواه أبو داود   "  من قام مع اإلمام حىت ينصرف ؛ كُِتب له قيام ليلة             " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   عنه

  . والنسائي والترمذي وصححه 
، صلي إحدى وأربعني ركعةً مع الوتر واختلف أهل العلم يف قيام رمضان ، فرأى بعضهم أن ي(: قال الترمذي رمحه اهللا    

وهو قول أهل املدينة ، والعملُ على هذا عندهم باملدينة ، وأكثر أهل العلم على ما روي عن عمر وعلي وغريمها مـن                       
:  ؛ عشرين ركعة ، وهو قول الثوري وابن املبارك والشافعي ، وقـال الـشافعي                 ى اهللا عليه وسلم   صلأصحاب النيب   

روي يف هذا ألوان ؛ ومل يقض فيه بشيء ، وقـال            : وهكذا أدركت ببلدنا مبكة ، يصلون عشرين ركعة ، وقال أمحد            
 ابن املبارك وأمحد واسحاق ؛ الصالةُ       بل خنتار إحدى وأربعني ركعة على ماروي عن أيب بن كعب ، واختار            : إسحاق  

  هـ . أ)مع اإلمام يف شهر رمضان ، واختار الشافعي أن يصلي الرجلُ وحده إذا كان قارئاً 
ِنصفَه أَِو انقُـص     قُِم اللَّيلَ ِإلَّا قَِليلًا      : والذي يتبين بأن صالة الليل ال تحدد بعدد معين من الركعات ، قال تعاىل               

هقَِليلًا   ِمن     ئَلَ عن صالة الليل فقال        صلى اهللا عليه وسلم    ، ولقولهصالة الليل مثىن مثىن ، فإذا خشي أحدكم          ": ملا س 
  . رضي اهللا عنه  متفق عليه عن ابن عمر "الصبح صلى ركعةً واحدة توتر له ما قد صلّى 

حني أن أبا سلمة بن عبد الرمحن سأل عائشة         ولكن أفضل ذلك كله أن يكون إحدى عشرة ركعة ، ملا جاء يف الصحي             
ما كان يزيد يف رمـضان      : "  يف رمضان ؟ قالت      صلى اهللا عليه وسلم   كيف كانت صالة رسول اهللا      : رضي اهللا عنها    

، لكن يكون ذلك بإطالٍة يف القراءة مع الطمأنينة واخلـشوع يف الـصالة ، ال                " وال يف غريه عن إحدى عشرة ركعة        
  ! األئمة ؛ يتنافسون فيمن خيرج من الصالة أوالً كحال كثري من 
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 وهي من أعظم أسباب دخول اجلنة وتكفري السيئات ، وخاصةً يف رمـضان وذلـك                : الصدقةُ وإطعام الطعام  : ثالثاً  
ا نطِْعمكُم ِلوجِه اللَِّه لَا نِريـد       ِإنم ويطِْعمونَ الطَّعام علَى حبِه ِمسِكينا ويِتيما وأَِسريا         : لشرف الزمان ، قال تعاىل      

فَوقَاهم اللَّه شر ذَِلك الْيوِم ولَقَّـاهم نـضرةً          ِإنا نخاف ِمن ربنا يوما عبوسا قَمطَِريرا         ِمنكُم جزاء ولَا شكُورا     
 ، ويف الصحيحني عن عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنهما أن رجـالً                راوجزاهم ِبما صبروا جنةً وحِري     وسرورا  

تطعم الطعام ، وتقرأ السالم على من عرفت ومن مل          : أي اإلسالم خري ؟ قال       : " صلى اهللا عليه وسلم   سأل رسول اهللا    
  " . تعرف 

 أيها النـاس    ":  يقول   هللا عليه وسلم  صلى ا أول شيء مسعته من رسول اهللا       :  قال   رضي اهللا عنه  وعن عبد اهللا بن سالم      
رواه أمحد وابن ماجـة     " أفشوا السالم ، وأطعموا الطعام ، وِصِلوا األرحام ، وصلّوا والناس نيام ؛ تدخلوا اجلنة بسالم                 

  . والترمذي وصححه 
أَو ِمـسِكينا    يِتيما ذَا مقْربٍة أَو ِإطْعام ِفي يوٍم ِذي مسغبٍة  وخاصةً إذا كان إطعام الطعام للجائع ، لقوله تعاىل  

   .ذَا متربٍة 
 أطعموا اجلائع ، وعودوا املريض ،    ":  قال   صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب    رضي اهللا عنه  وملا جاء عن أيب موسى األشعري       

  . رواه البخاري " وفكّوا العاين 
رضي طعامه وتفطريه له مزية على غريه ، عن زيد بن خالد اجلهين             ومعلوم أن اإلنسانَ يف حاِل صومِه يكون جائعاً ، فإ         

من فطّر صائماً كان له مثل أجره غري أنه ال ينقص مـن أجـر                : " صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    :  قال   اهللا عنه 
  . ر صائماً باب ما جاء يف فضل من فطّ:  ، قال الترمذي ١رواه أمحد وابن ماجة والترمذي وصححه" الصائم شيئاً 

احلديث ، قال ابـن     .. من أصبح منكم صائماً ؟      : وكذلك الصدقة يف حال الصيام ، كما تقدم يف حديث أيب هريرة             
  " . إن اجلمع بني الصيام والصدقة أبلغُ يف تكفري اخلطايا واتقّاء جهنم واملباعدة عنها : " رجب رمحه اهللا 

صـلى اهللا عليـه     قال رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه   أيب مالك األشعري     والصدقة برهانٌ على صحة إميان العبد ، فعن       
  .احلديث ، رواه مسلم .. "والصدقة برهان  .. " : وسلم

 أال  " : رضـي اهللا عنـه     ملعاذ بن جبل     صلى اهللا عليه وسلم   وقد جاء بأن الصدقة تطفئ اخلطيئة ، كما قال رسول اهللا            
احلديث ، رواه أمحد والنسائي     .. "  والصدقةُ تطفئ اخلطيئةَ كما يطفئ املاُء النار         أدلّك على أبواب اخلري ؟ الصوم جنةٌ      

   .٢وابن ماجة والترمذي وصححه
               لوقايتك من النار ، ملا جاء يف الصحيحني من حديث عدي صلى اهللا عليـه     أن النيب    رضي اهللا عنه  وإن الصدقةَ سبب

   " . اتقوا النار ولو ِبشق مترة":  قال وسلم

                                                 
 . والصواب أن هذا احلديث منقطع ، ألنه من رواية عطاء بن أيب رباح عن زيد بن خالد ، ومل يسمع عطاء من زيد كما ذكر ذلك علي بن املديين  ١
ومل يسمع شهر من معاذ مع ضعف ،  منقطع ، ألن أبا وائل مل يسمع من معاذ ، وله طريق آخر عن شهر بن حوشب عن معاذ والصواب يف هذا احلديث أنه ٢

  . شهر ، فالصواب بأن احلديث معلول 
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شهر  :  قال تعاىل    ، وليس كغريه من الشهور     ألن القرآن يف رمضان له خصوصية        : قراءة القرآن يف رمضان   : رابعاً  
 ، وخاصةً يف الليل ، وذلك لتواطـؤ القلـِب           ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلَِة الْقَدِر       :  ، وقال    رمضانَ الَِّذي أُنِزلَ ِفيِه الْقُرآنُ      

وألن القرآن نزلَ يف الليل ،    وأَقْوم ِقيلًااًئِإنَّ ناِشئَةَ اللَّيِل ِهي أَشد وطْ : لسان على تدبر آي القرآن ، قال تعاىل وال
رسول اهللا   اآلية ، وحيث إن جربيل يف كل ليلة من رمضان يرتلُ فيدارس              .. ِإنا أَنزلْناه ِفي لَيلٍَة مباركَةٍ     : قال تعاىل   

 ، كما قال ذلك البنته فاطمة رضـي         صلى اهللا عليه وسلم    القرآن يف كل عام ، إال يف آخر حياته           صلى اهللا عليه وسلم   
 إن جربيل كان يعارضين القرآن كل سنٍة مرة ، وإنه عارضين العام مرتني ، وال أرى األجل إال قـد                     ": اهللا عنها ، قال     

  . رواه البخاري ومسلم " نعم السلف أنا لك اقترب ، فاتقي اهللا واصربي فإين 
صـلى  قال رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه  ودلّ على استحباب تدارسه وتعلِّمِه وتعليمِه ما أخرج مسلم عن أيب هريرة             

  ما اجتمع قوم يف بيٍت من بيوت اهللا ، يتلون كتاب اهللا ، ويتدارسونه بينهم ، إال نزلـت علـيهم                     " : اهللا عليه وسلم  
خرج :  قال   رضي اهللا عنه  ، وعن عقبةَ بن عامٍر      " السكينة ، وغشيتهم الرمحة وحفّتهم املالئكة وذكرهم اهللا فيمن عنده           

 أيكم يحب أن يغدو كل يوم إىل بطحان أو إىل العقيق فيأيت             ":  وحنن يف الصفَّة ، فقال       صلى اهللا عليه وسلم   رسول اهللا   
أفال يغدو أحدكم إىل    : قال  . يا رسول اهللا ، حنن حنب ذلك        : إٍمث وال قطيعِة رحم ؟ فقلنا       منه بناقتني كوماوين يف غري      

املسجد فيعلم أو يقرأَ آيتني من كتاب اهللا عز وجل خري له من ناقتني ، وثالثٌ خري له من ثالث ، وأربع خري له مـن                          
  . رواه مسلم " أربع ، ومن أعدادهن من اإلبل 

 صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    :  قال   رضي اهللا عنه  آن يشفع لصاحبه يوم القيامة ، عن أيب أمامة          واعلم أن القر  
  . رواه مسلم "  اقرأوا القرآن فإنه يأيت يوم القيامِة شفيعاً ألصحابه ": يقول 

صلى اهللا عليه    رسول اهللا    مسعت:  قال   واملقصود بأن شفاعةَ القرآِن ألهله الذين يعملون به ، فعن النواس بن مسعان              
 يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به ، تقدمه سورة البقرة وآل عمران حتاجان عـن                   ":  يقول   وسلم

  " . صاحبهما 
ما ذُكـر شـريح     والقرآن يشفع ملن منعه النوم بالليل ، وتدبره وعمِل به ، أخرج أمحد والنسائي بسنٍد صحيح أنه عند                 

  . أي ال ينام عنه "  ذاك رجلٌ ال يتوسد القرآن ":  أثىن عليه فقال احلضرمي عند النيب صلى اهللا عليه وسلم
:  ال حسد إال يف اثنـتني        ":  قال   صلى اهللا عليه وسلم   وكما جاء يف الصحيحني عن ابن عمر رضي اهللا عنهما أن النيب             

  . احلديث .. " ناء النهار رجلٌ آتاه اهللا القرآن فهو يتلوه آناء الليل وآ
أما من حفظ حروفه وضيع حدوده كما هو واقع الكثري من حفظة القرآن ، فإن القرآن يكون حجةً عليه يوم القيامة ،                      

صـلى اهللا   أن النيب " رضي اهللا عنهوسبباً لعذابه يف الربزخ ويوم القيامة ، جاء يف صحيح البخاري عن مسرة بن جندب          
 منامه رجالً مضجعاً على قفاه ، ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخرة ، فيشدخ به رأسه ، فـإذا                      رأى يف  عليه وسلم 

ضربه تدهده احلجر فانطلق إليه ليأخذه ، فال يرجع إىل هذا حىت يلتئم رأسه ، وعاد رأسه كما هو فعاد إليه فـضربه ،                        
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  رأسه فرجلٌ علّ     : من هذا ؟ قاال يل      : فقلت شدخه يفعلُ          الذي رأيتمه اهللا القرآن فنام عنه بالليل ومل يعمل فيه بالنهار ، ي
  . احلديث .. " به إىل يوم القيامة 

  

   والصور يف يوِم القيامِة ينفخ        ويلٌ ملن شفعاؤه خصماؤه
  

بصومه إذا النـاس    ينبغي لقارئ القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون ، و           : " رضي اهللا عنه  قال عبد اهللا بن مسعود      
                    مفطرون ، وببكائه إذا الناس يضحكون ، وبورعه إذا الناس خيلطون ، وبصمته إذا الناس خيوضون ، وخبشوعه إذا الناس

رآن بصفرة لونه ، أي مـن طـول         ـكنا نعرف قارئ الق   : قال حممد بن كعب     " خيتالون ، وحبزنه إذا الناس يفرحون     
  . التهجد 

إين ألقرأ القرآن وأنظر فيه آيةً آيةً فيحري عقلي ا ، وأعجب من حفّاظ القـرآن كيـف                   : قال أمحد بن أيب احلواري    
يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كالم اهللا ، أما إم لو فهموا ما يتلـون وعرفـوا حقّـه                        

  . رِزقوا وتلذذوا به واستحلَوا املناجاة به لذهب عنهم النوم فرحاً مبا قد 
  

 من يـِرد ملـك اجلنـان      
ـــ ــة الل ــيقم يف ظلم  ول
ــصوم ــوماً ب ــصل ص  ولي
   إمنا العيش جـــــوار 

  

ــواين    ــه الت ــدع عن  فلي
 ـــيِل إىل نوِر القُـرانِ    
ــاين  ــيش ف ــذا الع  إن ه
 اِهللا يف داِر األمــــــاِن

  

  

ل اهللا آية قربه من داعيه وإجابته  وخاصةً يف حال الصيام ، فإنه من أحرى أوقات اإلجابة ، ولذا جع:الدعاء : خامساً 
وِإذَا سأَلَك ِعباِدي عني فَِإني قَِريب أُِجيب دعوةَ الداِع ِإذَا دعاِن فَلْيستِجيبواْ  : لدعوته بني آيات الصيام ، قال تعاىل 

على اهللا اإلجابة ؛ فأحلَّوا على اهللا بالدعاء يا عباد اهللا ،  ، إذاً على العبد الدعاء و ِلي ولْيؤِمنواْ ِبي لَعلَّهم يرشدونَ
إذاً الصوم مظنةٌ . خاصةً وقد اجتمع لك مع الصوم ؛ شرف الزمان الذي تفتح فيه أبواب اجلنة وتغلق فيه أبواب النار 

 صلى اهللا عليه وسلم أن النيب هرضي اهللا عنإلجابة الدعاء كما جاء يف املسند وسنن الترمذي وابن ماجه عن أيب هريرة 
  . احلديث .. " الصائم حىت يفطر : ثالثةٌ ال ترد دعوم ": قال 

 إذا دعي أحدكم فليجب ، فإن كان " : صلى اهللا عليه وسلمقال رسول اهللا :  قال رضي اهللا عنهوعن أيب هريرة 
أي فليدعو ، وهذا دليلٌ على إجابة : صائماً فليصلِّ كان : رواه مسلم ، قوله " صائماً فليصلِّ ، وإن كان مفطراً فليطعم

دعوة الصائم ، فيدعو ملن دعاه مكافأةً له على دعوته إياه ، وكذلك حيرص الصائم على الدعاء واالستغفار وقت 
 األسحار ، ألن وقت السحر وقت نزول الرب سبحانه وتعاىل ، وقد أثىن اهللا على من يدعوه ويستغفره يف هذا الوقت ،

متفق "  من يدعوين فأستجيب له من يسألين فأعطيه من يستغفرين فأغفر له ": قال اهللا عز وجل يف احلديث القدسي
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 فاستغلّ أيها املسلم هذا وِبالْأَسحاِر هم يستغِفرونَ  :  وقال تعاىل  والْمستغِفِرين ِباَألسحاِر : عليه ، قال تعاىل 
 تسحروا فإن يف السحور " : صلى اهللا عليه وسلمفهو وقت السحِر وأكلة السحور ، قال : فضيلتني الوقت فإنَّ فيه 

   . ١متفق عليه عن أنس" بركة 
  

 فهذا مومسكم يا أهل اجلهاد ، فإن اجلهاد يف حال الصيام ، وخاصةً لشرف الزمان شهر                 :اجلهاد يف سبيل اهللا     : سادساً  
وتتلذذ بسماع بكـاء    ، وتتطعم بقتل الكفار    ، ل اإلميان ، فما أحلى أن تفرح باإلفطار         رمضان له مذاق عظيم عند أه     
على موت أسيادهم وعبيدهم الكفـار ،       ، وتنديد يف القنوات من املتعايشني واألشرار       ، األرذال من الطواغيت والفجار   

لغزوات وأفضلها كانت يف رمضان     فهو شهر جالٍد واستشهاد وفتوحات وإظهار للدين وإذالل للكافرين ، وإن أعظم ا            
، فيوم الفرقان الذي طُيرت فيه رؤوس صناديد كفار قريش غزوة بدر اليت أمد اهللا نبيه واملؤمنني فيها بنصٍر من عنـده                      

 اآلية ، ..  أَِذلَّةٌولَقَد نصركُم اللّه ِببدٍر وأَنتم : وجبنٍد من جنده ، كانوا أذلةً فأعزهم اهللا بعد هذه الغزوة ، قال تعاىل              
                                                 

فصلُ ما بني صيامنا "  : يه وسلمصلى اهللا علقال رسول :  قال رضي اهللا عنه  أهل الكتاب ، فعن عمرو بن العاصواعلم أن يف أكلة السحِر إظهاراً ملخالفة ١
رواه مسلم ، واعلم أن السنة يف أكلة السحور هو التأخري ، ال كما يفعل بعض الناس اليوم ، يأكل يف وسط الليل ، ويبادر يف " وصيام أهل الكتاب أكلة السحر 

بن  ويف الصحيحني عن عائشةَ واين لَكُم الْخيطُ اَألبيض ِمن الْخيِط اَألسوِد ِمن الْفَجِر وكُلُواْ واشربواْ حتى يتب : سحوره ، بل السنة خالف ذلك ، قال تعاىل 
كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت " : صلى اهللا عليه وسلم كان يؤذن بليل ، فقال رسول اهللا عمر رضي اهللا عنهما أن بالالً رضي اهللا عنه

وهذا يدلُّ على استحباب تأخري السحور إىل أن يتبين الصبح ويظهر ، " أصبحت أصبحت: وكان رجالً أعمى ال ينادي حىت يقال له ": ، ويف لفٍظ " ع الفجريطل
: حيح ، قال ابن عبد الرب رواه عبد الرزاق بسنٍد ص"  أسرع الناس إفطاراً وأبطأهم سحوراً صلى اهللا عليه وسلمكان أصحاب حممٍد : " قال عمرو بن ميمون 

  . أحاديث تعجيل اإلفطار وتأخري السحور ؛ صحاح متواترة
وهذه املسألة قد أحدث الناس فيها خالف الشرع ، حيث إم يؤذنون على حسب التقومي ، ويبكّرون يف أذان الفجر قبل الوقت ، فيترتب على ذلك منع الناس 

النساء يف البيوت يبادرن بالصالة قبل الوقت من حني : ح ، وأيضاً مينع الناس من الدعاء يف وقت السحر ، وأيضاً من حقهم يف األكل والشرب حىت يتبين الصب
مساعهن لألذان ، وكذلك مبادرة األئمة بصالة الفجر خاصةً يف رمضان فيجعلون الناس يصلّون قبلَ الوقت ، وقد تتبعت الوقت منذ أعوام فرأيت أن التقومي 

  . نني يؤذنون قبل الوقت يف كثري من األحيان فعلى املسلم أن يتحري لدينه، وقد ذكر شيخ اإلسالم أن املؤذنني يف دمشق يؤذنون قبل الوقتواملؤذ
حو ثلث ساعة يف رمضان من البدع املنكرة ما أُحِدثَ يف هذا الزمان من إيقاع األذان الثاين قبل الفجر بن: تنبيه " تعجيل اإلفطار " قال ابن حجر عند شرحه لباب 

، وإطفاء املصابيح اليت جِعلت عالمةً لتحرمي األكل والشرب على من يريد الصيام ، زعماً ممن أحدثه أنه لالحتياِط يف العبادة ، وال يعلم بذلك إال آحاد الناس ، 
خروا الِفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة ، فلذلك قلّ عنهم  فأ- زعموا -وقد جرهم ذلك إىل أن صاروا ال يؤذنون إال بعد الغروب بدرجة لتمكني الوقت 

  هـ .أ" اخلري ، وكثري فيهم الشر ، واهللا املستعان 
لك ال  ، وكذ- يف أذان الفجر -فإذا تبين ذلك ؛ فال تربأ ذمة املؤذن بأن يؤذن على حسب التقومي أو اإلذاعة ، بل جيب عليه أن يتبين طلوع الفجر كما أمره اهللا 

وكُلُواْ  : جيوز لإلمام أن يصلي قبل الوقت ، والذي لديه شك أو ريب فال يسعه إال أن خيرج ويرى الصبح بنفسه ألن اهللا أمر بالتبين واخلطاب عام ، قال تعاىل 
الْفَج ِد ِمنوِط اَألسيالْخ ِمن ضيطُ اَألبيالْخ لَكُم نيبتى يتواْ حبراشِرو   والصبح ليس فيه خفاء كما قال ذلك احلسن البصري  .  

 إيقاع األذان األول قبل األذان الثاين بساعة فأكثر ، وهذا العمل من البدع ، وبعضهم - خاصةً يف العشر األواخر من رمضان - وكذلك مما يبتدعه بعض املؤذنني
 إن  ":ام أذان ؟ فاتقوا اهللا ، وال تحدثوا يف دين اهللا ما ليس منه ، عن عائشة رضي اهللا عنها قالت ينادي من أجل أن يقوم الناس لصالة القيام ، ومىت كان للقي

ومل يكن بينهما إال : كلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم فإنه ال يؤذن حىت يطلع الفجر ، قالت  : صلى اهللا عليه وسلمبالالً كان يؤذن بليل ، فقال رسول اهللا 
باللٌ وابن أم :  مؤذنان كان لرسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: اهللا عنهما قال  رواه النسائي وأصله يف الصحيحني ، وعن ابن عمر رضي "ا ويصعد هذا أن يرتل هذ

 بينهما إال أن يرتل هذا ويرقى ومل يكن:  قال "إن بالالً يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حىت يؤذن ابن أم مكتوم "  : صلى اهللا عليه وسلممكتوم ، فقال رسول اهللا 
  . وعن عائشة رضي اهللا عنها مبثله ، وجاء عند أمحد من حديث أنيسةَ بنت خبيب : رواه البخاري ومسلم ، وهذا لفظه وقال . هذا 
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 خرج يوم بدٍر يف ثالمثائة ومخسة عشر ، وقال رسـول اهللا             صلى اهللا عليه وسلم   وعن عبد اهللا بن عمرو أن رسول اهللا         
 اللهم إم حفاةٌ فامحلهم ، اللهم إم عراةٌ فاكسهم ، اللهم إم جياع فأشبعهم ، ففتح اهللا له                   ": صلى اهللا عليه وسلم   

رواه أبو داود بـسنٍد     ". بوا حني انقلبوا وما منهم رجلٌ إال وقد رجع جبمٍل أو مجلني ، واكتسوا وشبعوا                يوم بدر فانقل  
  . جيد 

وكان الصحابة يف غاية الضعف والقلّة ، وكان معهم سبعني بعرياً يعتقبوا بينهم ، كل ثالثة على بعري ، وكان للـنيب                      
 كنا يف غزوة بدر كل ثالثة منا على بعري كان علي وأبو             " : مسعود قال عن عبد اهللا بن      زميالن ،    صلى اهللا عليه وسلم   

اركب يا رسول اهللا حـىت      :  فإذا كان عقبة النيب صلى اهللا عليه وسلم قاال         صلى اهللا عليه وسلم   ي رسول اهللا    لبابة زميلَ 
ويف . اإلمام أمحد بسنٍد جيد     رواه   " ما أنتما بأقوى على املشي مين وما أنا بأغىن عن األجر منكما           : منشي عنك فيقول  

  الناس يف دين اهللا طوعاً وكرهاً       الذي من أجله دخلت    - فتح مكة    -رمضان فُِتحت البالد وقلوب العباد بالفتح العظيم        
 ، وعن   اجًورأَيت الناس يدخلُونَ ِفي ِديِن اللَِّه أَفْوا : وأسلمت القبائل ، فسمي عام الوفود ، ولذا قال جل وعال 

عِجب ربنا عز وجل من قوٍم يقادون إىل اجلنة         "  : صلى اهللا عليه وسلم   مسعت رسول اهللا    : أيب هريرة رضي اهللا عنه قال       
  . رواه البخاري وأبو داود وهذا لفظه " بالسالسل 

خري الناس للناس ، تأتون     : "  قال   .. اِسكُنتم خير أُمٍة أُخِرجت ِللن     : وعن أيب هريرة رضي اهللا عنه عند قوله تعاىل          
، رواه البخاري ، وروى أمحد بسنٍد صحيح عن أنٍس رضي اهللا            " م يف السالسل يف أعناقهم حىت يدخلوا يف اإلسالم          

  " . وإن كنت كارهاً : أجدين كارهاً ، قال :  أسلم ، قال ":  قال لرجل صلى اهللا عليه وسلمعنه أن رسول اهللا 
 هم ، فلمـا رأى    ـغيظُ أعداَء اهللا إال اجلهاد ؟ فهذا قائدهم إبلي       وهل يع الكفار ويعـدهم ومينـيس كان يوم بدٍر يشج

وِإذْ زين لَهم الشيطَانُ أَعمالَهم وقَالَ الَ غَاِلب لَكُم الْيوم ِمـن             : املالئكة ، هرب وألقى نفسه يف البحر ، قال تعاىل           
ني جار لَّكُم فَلَما تراءِت الِْفئَتاِن نكَص علَى عِقبيِه وقَالَ ِإني بِريٌء منكُم ِإني أَرى ما الَ ترونَ ِإني أَخاف اللّـه              الناِس وإِ 

   واللّه شِديد الِْعقَاِب
طان أحقر وال أدحر وال أصغر من يوم عرفة إال ما            ما رؤي الشي   ":  قال   صلى اهللا عليه وسلم   ويف املوطأ مرسالً أن النيب      

فـإبليس عـدو اهللا     " . أما إنه رأى جربيل يزع املالئكة       : وما رأى يوم بدٍر يا رسول اهللا ؟ قال          : رأى يوم بدر ، قيل      
ك يسعى جهده يف إطفاء نور اهللا وتوحيده ، ويغري بذلك أولياءه من الكفار واملنافقني ، ويـستخف ـم ، وكـذل                     

شياطني اإلنس اليوم ، كما حيصل من طواغيت اجلزيرة يف تشجيعهم لعبيدهم من املباحث والشرط ويعدوم ويعدون                 
يِعدهم ويمنيِهم وما يِعدهم الـشيطَانُ ِإالَّ        : شعوم باألموال والعطايا والتوسيع عليهم يف أمور دنياهم ، قال تعاىل            

   قَالَ نعم وإَنكُم لَِمـن الْمقَـرِبني      ِإنَّ لَنا َألجرا ِإن كُنا نحن الْغاِلِبني         :  قال السحرة لفرعون      ، وكما   غُرورا
وهكذا أيضاً استخف هؤالء الطواغيت بأنكم تكونوا شهداء للوطن بعد موتكم ويصلي عليكم أمري املنطقة وترفّع رتبةً                 

     مقربك واختلفت أضالعك وجاءك عملك اخلبيث        بعد موتك وقد ض قتالك محايةً للـصليب ودفاعـاً عـن         -عليك
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 وفُِتح لك باب إىل النار وهي دارك ؛ فماذا تقول ؟ رب ال تقم الساعة ؟ مث يوم القيامة كلما دخلت أمةٌ                       - الطواغيت
  .لعنت أختها 

يف النهار بالصيام ، وجهاد يف الليل بالقيام ، فقم أيـضاً            إن يف رمضان جلهادين ؛ جهاد       : فيا أهل اجلهاد يف كل مكان       
 يف شهر رمـضان ، وإغاظـةً        صلى اهللا عليه وسلم   جبهاد عدوك باليد وقدم نفسك ومالك لقتال عدوك ؛ اقتداًء بنبيك            

  .  لعدوك
ى الَ تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين كُلُّه       وقَاِتلُوهم حت  : ون كما قال تعاىل     ـاد ، فنصر ديِن اهللا يك     ـفاهللا اهللا يا أهل اجله    

فيا أهل اجلهاد طهروا البالد من الكفر والكافرين باجلهـاد واجلـالد           ، وقد امتألت البالد من الفنت والكفر ،          ِللّه  
 أن اهللا   والسيف والسنان ، وال تغتروا بقوة الكفار ، فإن قوم مهما عظمت فهي حتت قهر اهللا وتدبريه ، واعلموا                  

ناصركم ومؤيدكم كما وعدكم ، واستغلّوا هذا الشهر العظيم ، فإنه قد مجع أعماالً عظيمة ، وقد اجتمع يف هـذا                 
الشهر صيام وقيام وتالوةٌ للقرآن وغري ذلك من األعمال الصاحلة ، إذاً استعينوا بربكم وقاتلوا عدوكم ، وطهروا                  

  : أعمالكم من الذنوب والعصيان ، قال ابن حزم رمحه اهللا اجلزيرة من الكفار ، طهر اهللا قلوبكم و
  

 مناي من الـدنيا علـوم أبثهـا       
 دعاء إىل القرآن والـسنن الـيت   
 وألزم أطراف الثغـور جماهـداً     
 أللقى ِحماِمي مقبالً غري مـدبرٍ     
 كفاحاً مع الكفار يف حومة الوغى     
 فيا رب ال جتعل ِحماِمي بغريهـا      

  

ـ        ِروأنشرها يف كل باٍد وحاض
 تناسى رجالٌ ذكرها يف احملاضر    
 إذا هيعةٌ ثـارت فـأول نـافرِ       
 بسمِر العوايل ، والرقاِق البواترِ    
 وأكرم موٍت للفىت قتلُ كـافرِ     
 وال جتعلني من قطـِني املقـابر      

  ج

  
نما حرم ربـي  قُلْ إِ  : واعلم أيها املسلم أن من أعظم ما تتقرب به إىل اهللا ترك ما حرمه اهللا يف كل حال ، قال تعاىل                      

الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن واِإلثْم والْبغي ِبغيِر الْحق وأَن تشِركُواْ ِباللِّه ما لَم ينزلْ ِبِه سلْطَانا وأَن تقُولُواْ علَى اللِّه                      
ليس الصيام من الطعام والشراب ، إمنا الصيام مـن اللغـو            " : ر   ، ويف الصيام خبصوص ، جاء يف األث        ما الَ تعلَمونَ    

إذا صمت فليصم مسعك وبصرك ولسانك عن الكذب واحملارم ، ودع أذى اجلـار ، ولـيكن                 : " قال جابر   " والرفث  
  . ١" عليك وقار وسكينة يوم صومك ، وال جتعل يوم صومك ويوم فطرك سواء 

                                                 
 األمة يتركون قراءة احلديث ويقِْبلون على القرآن يف إذاً فاتق اهللا أيها الصائم ، يا من جيلس عند التلفاز والقنوات ويقرأ يف اجلرائد واالت ، أما علمت أن سلف ١

كان سفيان الثوري إذا دخل رمضان أقبل على تالوة القرآن ، وكذا ذهب إىل ذلك مجع من السلف ، : رمضان كما فعل ذلك مالك ، وروى عبد الرزاق قال 
ملسلسالت بأن السلف ضلّوا وأنت اهتديت ؟ أما تستحي يا من يصوم يف اره من أتظن يف نفسك يا من يقرأ اجلرائد واالت ، وجيلس عند القنوات ويتابع ا

األكل والشرب ، وبعد صالة املغرب ينظر ويسمع إىل املسلسالت كـ طاش ما طاش اليت يقال فيها الكفر الصراح واالستهزاء بالدين وأهله ، أما ختشى أيها 
وقَد نزلَ علَيكُم ِفي الِْكتاِب أَنْ ِإذَا سِمعتم آياِت اللِّه يكَفَر ِبها ويستهزأُ ِبها فَالَ  :  حكم اهللا ، قال اهللا تعاىل كما! اجلالس أن تقع فيما وقعوا فيه من الكفر ؟
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 فيه األبرار بفعل الطاعات وترك املنكرات ، وهو شهر الغفران والعتـق مـن               ان موسم يتنافس  ـشهر رمض .. وختاماً  
النريان ، فإذا مل يغفر للعبد يف هذا الشهر فأرغم اهللا أنفه ، كيف خيرج هذا الشهر وأنت ما زلت متلـبس بالـذنوب                        

غم أنف رجٍل ذُِكرت عنـده       ر " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : والعصيان ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال          
فلم يصل علي ، ورغم أنف رجٍل دخل عليه رمضان فانسلخ قبل أن يغفر له ، ورغم أنف رجل أدرك عنـده أبـواه                        

رواه أمحد والترمذي وصححه ابن خزمية وابن حبان وإسناده جيد ، إذاً ، فهذا شهر تقال فيه                 " الكرب فلم يدخاله اجلنةَ     
يه الدعوات ، فتب إىل اهللا من مجيع الذنوب والسيئات ، واحذر مـن التـساهل يف املعاصـي                   العثرات ، وتستجاب ف   

 من مل يدع قول الزور والعمل       " : صلى اهللا عليه وسلم   قال رسول اهللا    : واملنكرات ، عن أيب هريرة رضي اهللا عنه قال          
 يدع قول الزور والعمل به يف الصوم وذكر         باب من مل  : قال البخاري   " به ؛ فليس هللا حاجةٌ يف أن يدع طعامه وشرابه           

  .  هذا احلديث
، وأسأل اهللا أن يتقبل منا ومن مجيع املسلمني الصيام والقيام وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويرزقنا الـشهادة يف سـبيله                      

  . وصلى اهللا وسلم على خري من صلى وصام وقاتل الكفار نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
  
  

                                  

  
  

                                                                                                                                                           
 وكذا من يشاهد األفالم والصور يف الليل  ع الْمناِفِقني والْكَاِفِرين ِفي جهنم جِميعاتقْعدواْ معهم حتى يخوضواْ ِفي حِديٍث غَيِرِه ِإنكُم ِإذًا مثْلُهم ِإنَّ اللّه جاِم

 كُِتب على ابن آدم نصيبه ":  قال صلى اهللا عليه وسلموالنهار ، أما علمت أنه يكتب لك حظك من الزنا ، يف الصحيحني عن أيب هريرة رضي اهللا عنه عن النيب 
اً ذلك ال حمالة ، فالعينان زنامها النظر ، واألذنان زنامها االستماع ، واللسان زناه الكالم ، واليد زناها البطش ، والرجل زناها اخلطى ، والقلب من الزنا مدرك

  . ، وهذا لفظ مسلم " يهوى ويتمىن ، ويصدق ذلك الفرج ويكذبه 
العدو قد مأل الرب والبحر وأنت تلعب ؟ ما هو جوابك إذا ! قدم وغريها ، أهذا وقت لعب ؟ويا من حييي االستراحات يف ليايل رمضان بلعب كرة الطائرة وال

كنت ألعب فيها الطائرة والقدم وغريها من األلعاب ؟ مث يتالعب بك الشيطان فيقول بأنك تتقوى : وقفت بني يدي اهللا وسألك عن ليايل رمضان ؟ أهذا جوابك 
  .ن باب الدعوِة إىل اهللا ا على طاعة اهللا ، أو أن ذلك م

، رواه ابن أيب شيبة وأهل "تأديب الرجل فرسه ، ومالعبته أهله ، ورميه بقوسه ونبله: وليس اللهو إال يف ثالث ":  قال أما علمت أن النيب صلى اهللا عليه وسلم
رواه الترمذي " أو تأديبه فرسه أو مالعبته أهله فإن من احلقل املسلم باطل إال رميه بقوسه ـكل ما يلهو به الرج": السنن عن عقبة بن عامر ، ويف لفٍظ 

  . وصححه 
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  ::من فهد بن فراج الفراج إىل ابن العم خالد الفراج سلمه اهللا من فهد بن فراج الفراج إىل ابن العم خالد الفراج سلمه اهللا 
  ..السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

   

 شاهدت قهر الرجـالِ   
 مهتــديا قــال كرهــا
 أردوا أبــاه قتــيالً 

 أثخنــوه ومــشعلٌ
صربا بين العم صـربا     
 إنَّ الـــبالء مبقـــدا
 وبيــتكم خــري بيــٍت

  

ــاِل   ــة األبطـ  وذلَّـ
 بقول أهـل الـضاللِ    
ــالِل ــيق يف األغ  وس
ــزالِ  ــةً يف الن  جراح
 فــأمرهم للــزوالِ 
ــالِ  ــاِحل األعم  ِر ص
ــالِ  ــصنٍع للرج  وم

  

  

، أسأل اهللا ، وصاحيب يف اجلهاد بأفغانستان وجزيرة العربنعم لقد رأيتك يا أخي وابن عمي ورفيق السالح والكفاح
ج واملخرج، لقد تكلم عمار بن ياسر بأشد من ذلك، عذرا ال حنتاج إىل اعتذاٍر منك، بل حنن علينا أن يعجل لك الفر

  ..أن نعتذر منك حتى نتمكَّن من إخراجك وإخوانك من السجن
أعلم ذلك فأنا أعرف الناس بك، كما أني من أعرف الناس م، لقد احترقت مجيع .. تريد أن تقول إنهم أكرهوك

إنهم ِسفلة، وهذا هو الظن م ..  لتتلوا على الناس أكاذيبهمكراقهم مل يعودوا يستطيعون الكذب زيادة، فاستخدموأو
  ..يا خالد

اعذرهم هذه املرة فقد ! تريد أن تقول يل إنك تلفَّظت بالكذب، طبيعي جدا وهل عندهم غري الكذب حتى يلقّنوك؟
صدقك : "عندما قال النيب الكرمي.. الَّ الكذب، لقد تفوق عليهم إبليس يف حادثة مشهورةحبثوا يف خزائنهم فلم جيدوا إ

كيف استطاع قوم من أتباعي أن يستمروا يف الكذب : ، ال أظن الشيطان إالَّ يتحسر كلما رآهم ويقول"وهو كذوب
  !!أبلغ درجتهم يف الكذبومل أستطع أن 

  ..  فهمتكلقد.. لقد أوصلت ما أردت يا خالد
إنك تعلم كما أعلم أنَّ ما أرغموك على التلفظ به كذب، لقد رأيتهم وعرفتهم، أهل صياٍم وقياٍم واستباق إىل الطاعات 

يقومون الليل السنةَ كلَّها فكيف خترج لتقول ! وحرص على النوافل والقربات، فكيف أخرجوك لتقول إنهم ال يصلون
  !!إنهم ال يقومون رمضان

كيف كنت تبذل الغايل والنفيس من !! كيف كنت تعمل تلك املدة كلها يف مناصرة ااهدين وهم ال يصلّون. .نعم
أن تعد سيارة حمشوة باملتفجرات !! وقتك ومالك وجهدك يف إعانتهم حتى طلبت منهم أمرا ال يصدقه كثري من الناس

حرصا منك ومنه على .. فحضك على هذا وحرضك عليه. .بعد أن استشرت والدك الكرمي رمحه اهللا.. يف مرتلك
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نسأل اهللا أن جيعل هذه النية الصادقة .. بطبيعة احلال مل يستجب لكم هذا األمر.. املسامهة بكل ما متلكون يف اجلهاد
  ..وهذا الطلب يف موازين حسناته وحسناتك

ورا لتحدث الناس عما جرى لك يف السجن، وكيف ال تبتئس فسوف خترج قريبا بإذن اهللا عزيزا منص.. أخي خالد
كل املؤمنني يظنون بك خريا إن شاء اهللا، ويعلمون .. أجربوك على هذه الكلمات، وقبل يوم خروجك القريب بإذن اهللا

هللا معاذ ا.. املكان الذي أنت فيه، ولن يبخلوا عليك حبسن الظن، وأنك مل تبع دينك وحتترف الكذب لصاحل الطاغوت
  ..فأنت خري من هذا

أنك كُنت تدعو الناس إىل الرباءة من الطواغيت وتبين هلم كفر .. ومن مل يعرفْك فليعلِم اآلن.. كلُّ من يعرفك يعلم
والكلُّ يعلم أنك بريء من .. وقبل أن يتبين أمرها لكثري من الناس.. احلكومة السعودية قبل أن تذهب إىل أفغانستان

  .. طاغوت والتزلُّف إليهمداهنة ال
هل أعادوك مرة ومرتني وثالثًا إىل األستوديو لتعيد التسجيل حتى ال ينكشفوا من عباراتك وتظهر حقيقة .. أخي خالد

  .. هذه املسرحية
لقد جعلوك تتكلم عن تفجري .. أعلم ذلك ال أحتاج إىل أن ختربين.. إنهم محقى.. لقد عجزوا عن ذلك وهللا احلمد

  .. شم وأنت مسجون قبل التفجري بأكثر من شهرين، وأخوك عبد الرمحن الرشود مأسور أيضا قبل ذلك التفجريالو
  !!وكم ذا بنجد من املُضحكاِت ولكنه ضحك كالبكاء.. يا حلماقتهم

ين ال يصلُّون أجربوك على أن تقول إنَّ ااهد.. نعم كما أجربوا علي اخلضري أن يقول إنَّ اجلهاد يف العراق فتنة
  !! وال يقومون الليل يف رمضان حني يقوم أكثر املسلمني!! الفرائض إالَّ بعد وقتها

هم أنفسهم الَّذين زعموا أنَّ الصليبيني يف جممع احمليا كانوا يصلُّون التراويح يف .. إنَّ الذين أجربوك على هذه الفرية
أنَّ ذلك الذي ال نسبة ..  الذهب ظاهرة عليه وهو يتحدث يف التلفازوأنَّ املتميع الذي يلبس قالدة من!! منتصف الليل

  ..بينه وبني اإلسالم يف مظهره على األقلِّ، أنه حيفظ كتاب اهللا ويدمي قراءته آناء الليل وأطراف النهار
ألولني واآلخرين ما مسع أحد يف ا!! عالمةٌ مسجلةٌ على الكذب.. هم آل سعود.. إنَّ الذين أجربوك على هذه الفرية

  ..فال حتزن.. وبالتايل فلن يصدق أحد هذه األكاذيب.. بأكذب من آل سعود
  .. ولكننا أيضا نلتمس لك العذر وأنت يف موضع كل الناس يعلم عذرك فيه.. نعم حنن ال نرضى أن تفعل هذا الفعل

بل حبسيب أن أخربك أننا نفهمك .. قول الكثريوأنا ال أريد أن أ.. لقد قلت الكثري.. أخي خالد.. أيها األخ الكرمي
أن أقول لك إنَّ الناس مل يصدقوا أنك بعت .. أردت أن أخربك أننا ما زلنا ندعو لك باخلروج من األسر.. ونعتذر لك

  .. دينك للشيطان
ن يف بداية مواجهتهم وقد قتله ضابط من ضباط املباحث عندما شاهد اإلخوة ااهدي.. الناس يعلمون أنَّ أباك قُتل

.. جلنود الطواغيت، ويعلمون أنهم أسروا زوجتك وأمك وولدك، كما اقتادوك مكبالً بالقيود، لقد فُجع الناس معك
وعذروك حني حفظت نفسك وعرضك يوم قررت أن تستجيب للضغوط واإلكراه، وحاول أن .. وعرفوا أمل الفجيعة
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وهي مناصرة ااهدين ..  أحسن من تلك النية اليت اجتمعت عليها مع أبيك رمحه اهللاوأي نيٍة!! تثبت هلم حسن نواياك
  ..وكم كان اإلخوة يأنسون مبجالس والدك رمحه اهللا ويأنس م.. مهما كلَّف األمر

  .. ال أُريد أن أذكِّرك باملزيد من القصص حتى ال يأخذها كالب املباحث فيواجهوك ا لتعترف باملزيد
  .. أسأل اهللا أن يفرج عنك وعن مجيع إخواننا األسرى يف سجون الطواغيت ويف كل مكان..  خالد أخي

  : أخوك وابن عمك
فهد بن فراجاج بن حممد اجلوير الفر   

  

  
    

لكن اخلطر الذي يأتينا ليس من وزير الداخلية وليس من أتباع وزيـر الداخليـة               " 
فخطر تلبيسهم مكـشوف    ،  يلبسوا على الناس     فهؤالء مهما فعلوا ال يستطيعوا أن     

  .ومعروف لدى العوام أم يكذبون عليهم وخيادعوم 
ويـشهدون  ، ولكن اخلطر الشديد عندما يأيت الكذب واخلداع من أئمة الدين الذين هم ما اتقوا اهللا سبحانه وتعـاىل                   

يف مكة املكرمة عند    ،  الزور يف البيت احلرام      فكيف إذا كانت شهادة    ،   شهادة الزور يف الصباح واملساء يضللون األمة      
 ملحد  - فذكر أوهلم    -أبغض الناس إىل اهللا ثالثة      : " الكعبة املشرفة ، وقد صح عن نبينا صلى اهللا عليه وسلم أنه قال              

؛ تضلل  ، هذا كما يف صحيح البخاري رمحه اهللا ، فهذا من أعظم اإلحلاد يف احلرم ؛ أن تشهد شهادة الزور                     " يف احلرم   
  .أمة من أجل بضعة دراهم تأخذها يف آخر كل شهر 

ويف إباحتهم للبالد وإفسادهم للعباد مث تأيت وتـشهد شـهادة           ، ويف فجورهم   ، فال خيتلف أحد يف كفر هؤالء احلكام        
ل صـلى اهللا    وقد قا  - وال حول وال قوة إال باهللا        -! الزور يف ذلك املكان العظيم ؛ يف البيت احلرام ويف الشهر احلرام             

 عافانا اهللا وإياكم من الشرك     -الشرك باهللا    " : ، فقال صلى اهللا عليه وسلم      " ؟ أال أنبئكم بأكرب الكبائر   " عليه وسلم   
، فما زال    أال وشهادة الزور  ،  أال وشهادة الزور  ،  أال وشهادة الزور    :وكان متكئاً فجلس فقال   ،   وعقوق الوالدين    -

   . متفق عليه "حىت قلنا؛ ليته سكت " : يكررها حىت قال الصحايب
فهذه شهادة الزور، تشهد شهادة زور على شٍرب من األرض، هي من أكرب الكبائر يف أي بقعة مـن األرض تـشهدها                      

من أجل بـضع    ،  ؟ هذه شهادة الزور يف كل مجعة ويف كل مناسبة لتضلل أمة بأسرها             فكيف تشهد عند البيت احلرام    
   "! فكم هو إمث هذا الذي يشهد هذه الشهادة-ة إال باهللا  وال حول وال قو-دراهم 

  

   "الشيخ أسامة بن الدن" 
  ]توجيهات منهجية [        
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  هذي اجلزيرة للجهاد بيارقهذي اجلزيرة للجهاد بيارق
  

  : ] أيب عبد الرمحن اجلزائري [ بة وصلتنا هذه القصيدة عرب الربيد من األخ شبل القاعدة الصل
عالم لصورم من قبل اإل    وتشويه عالميإمن تعتيم   ،  ويف جزيرة العرب خاصة     ،  ة  يعلم ما مير به ااهدون عام      الكل" 

ومل ،  قبح النعـوت والـصفات      أعراضهم ووصفهم ب   أ والكالم يف ،    وزوراً ومن قبل الصحف كذباً   ،  ب  ذاالسلويل الك 
   " .والذين يدعون منهج السلف ىل العلمإاملنتسبني  بعضحىت يتورع عن ذلك 

  

ــاذا  ــن أم ــول وم ــساين ق ــعأَع  مس

ــرق ــافقي ح ــصي دميف خ   ويف غص

 ن تكـن  إجيـدي البكـاء و     بكي ومـا  أ

ــأ ــا جيــديك ِش ــي وم   صــارخعررث

 وا يـدي  وا صويت وقـد شـلُّ     سخرأقد  

  فهـو وسـيليت    ما يل سـوى الـرمحنِ     

ــهإ ــرةُ ي ــثريةٌ جزي ــدروس ك   وال

ــق يف  ــني احل ــا زال ب ــالمنا إم  س

 ن جلـــدهن تلـــوإن الـــضالل وإ

ـ مهمــا اد  وعدالــةً ةًعــوا حريـ

ـ       ِبطُ عت على احلقـد الـدفني نفوسمه 

ــون ــم  يتقلب ــدقوا وه ــهم ص  تظن

ــهو ــم يل ــزور ك ــوى ال ــا هللا دع  

ــ ــر إف ــدى فج ــى لله ــذا جتل ب در 

ــرةِ  ــد اجلزي ــضى جن ــا ارت ــزة مل  ع

ــ ــوف األأت ذلَّ ــني وزن ــوارذل  لزل

ــن ــافوا م ــالم فَاإل خ ــس هــم ٍة مني 

  ــم ــشبوه ح ــامل امل ــد  وملوالع  جي

ــةٍ    ــد الفت ــا جه ــام ــع  قماه  البلق

ــرةُ  ــا جزي ــساين ي ــاذا ع ــنعأ م  ص

ــورأمــن عمــق  ــع األعمــاقي تث  دم

ــني دفَّــ  ــن ب ــعم ــدفاتر يقب  ات ال

ــ ــيٍءأفب ــاي ش ــرةُ  ي ــعأ جزي  دف

 ضــرعأ وليــه لكــم دجــايإبكــي أ

ــنويل النأل ــى لك ــِكه ــعأ  درس  نف

ــارات ــر غ ــست توالكف ــع ولي  رف

ــى ــاً يبق ــساًظالم ــ ال دام  سطعي

فــالطبع يغلــبــ كلمــا يتطبع 

ــدِ  ــن املكائ ــِةوم ــأُ  واخليان  عوارِض

 بـشع أ  مـن كـل البـشاعةِ      يف الزيفِ 

ــشيطان يف  ــمإال ــم ك ــد عالمه  عخي

 عِرت تـــ لـــشربـــاليس أذاإفـــ

ــشرِع ــال ــاًِر املطه ــعي  ال حاكم  خل

ــاوأور ص اراًغ ــا ي ــوق م ــع ف  توق

ـ    عنقَــ ممجتتــث جيفتــهم وسـ

ــذراً ــوارع ــرهي ذُ ي ــع ويع  ربق
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ــدهم وتك  ــى حق ــا جتل ــتوهن  ثف

  كلمــاقــذفوا مــن التــهم الرخيــصِة

 ا كـي يبطـشو    جعلوا اهلـراء ذريعـةً    

 املرء الـذي اختـار اهلـدى       داسوا على 

ــرةُإ ــه جزي ــا  ي ــدىإنن ــم امل  رغ

  الهــبفينــا حملنــتكم شــواظٌ  

ولــرنــاٍءب عــنكم ال عينــه  

ولــرنــاٍء بيف قلبــِه عــنكم  

ولـــرمبـــصابكم  منـــتٍش راٍضب 

 ــر ــا ض ــم أكم م ــد حقك  ال يؤي

 هللا يبلـــوا الـــصادقني بـــصدقهما

 ن تكــن يف صــفهم إوالظــاملون و

ــرةُ  ــذي اجلزي ــارق  ه ــاد بي  للجه

ــاد  ــا ع ــا ملإم ــسيف مل ــت ال ال  دِف

  كــافٍرقــول لكــل وغــدٍ  أين إ

ــاٍر ــل جبـ ــٍدولكـ ــاٍمل عنيـ   ظـ

 ــيظكم ــوا بغ ــدبريكم  موت ــي ت  فف

 ــيظكم ــوا بغ ــدٍ موت ــيش حمم   فج

ــا حــ  ــد نَّإرمت ذَمهم ــد اهللا ق   وع

ــا حــ  ــد  جنَّأبتم ِسمهم ــد اهللا ق  ن

  

ــا  ــود النواي ــِد س ــعأ واملقاص  مج

ــشياطنيأ ــى ال ــساةُمل ــوا ومج الع  ع

ــاِل ــن الرج ــصاحلني م ــوا ويبال  قمع

ــوا أ ــاد إلغ ــه الرش ــيرادت  عوا وض

   عصفت بنا الـريح  الظلـوم  الز  عـزع 

ـ  ــا جلُـ ــرحكمفين ــعراح ج   توج

ـ     سـفاً أوى الكرى    وال هـو ي ضجع 

ــد ــرِةجن ــامد اجلزي ــض ال ي ص  عخ

ــون وســ   ــيكم مرجف ــا وف  عمفين

ــدأ ــابح ــاِهللا  وب ــاً دوم م شرع 

أمر تــوا فــاأل فتثبأ بلــجنــصع 

ــز ــضالِلم ــرقهم الر ال ــع  فخ  يرق

ــاأل ــضاًك ــادمس بي ــئ باملب ت صدع 

 عقِنــ ي فاملهنــدلغــة التحــاورِ 

ــٍد ــل ذي حق ــ ولك يسبــذَ وي  عق

  بنفاقــــه يتلفــــعومــــداهٍن

ــدمري ــيتـ ــكم واهللا حـ  سمع يـ

ــذوه ــوكم حت ــاتحن ــع األ اجله  رب

ــتِزأ ــشارتف ــةُ ب ــع ته العظيم  طل

 ركعــواذا مل تإهتفــوا وال منجــا  
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  من للحرائر؟من للحرائر؟
  الشموس خريدة العامرية: بقلم 

 يفر بدينه من بطش الظلمـة، ويكـر       .. ليس ندائي هذا موجهاً ملن محل السالح يذود به عن الدين واألعراض            
  ..البالدلرفع الظلم وقد طغى يف 

  ..وال إىل الذين رفعوا عن أنفسهم الوزر واملالمة باإلعداد واالستعداد
  .. ر يف إعدادلذين ظلموا، فما سعى إىل جهاٍد وال فكَّإىل اوإمنا هو خطاب أوجهه لكل فىت من أرض اجلزيرة ركن 

ئك الذين ماتت ضمائرهم فلم يعد حيييها دين         أول  ،  ماضياً ال حاضراً   ..إىل كل أولئك الذين ارتضوا اد تارخياً ال واقعاً        
  ..يهان أو يستثريها عرض ينتهك

  أيا شباب اجلزيرة ماذا دهاكم؟ أين خنوتكم، أين مروءتكم، أين شهامتكم، أين محيتكم؟
! كمفقد أضناين خوركم واستذاللكم وهـوان     .. تريها؛ أعلّمكم ا معىن الرجولة    يا شباب اجلزيرة، أال رجولةٌ تباع فأش      

أما كفاكم أن خذلتم إخوانكم يف السجون يفتنون يف دينهم ويهـددون            ! أعياين استصمامكم واستهتاركم وإعراضكم   
بالفاحشة فما حرك فيكم ذلك خنوةً وال هز شعرة؛ يستذَلون بأعراض نساءهم، ويهددون تك حرمان إن مل يرجعوا                  

اقتيدت النساء إىل السجون قسراً ما وجدن رجالً استحب موتاً يف عـز             عن دينهم فأعرضتم وأبيتم إال اخلذالن؛ حىت        
  !على عيش ممرغ يف وحول املذلة؟

أي شـرف يبقـى     ..  مبلذاا حمبورونيا هلف نفسي أي شيء أرجو من قوٍم هتكت أستار نساءهم وهم الهون بالدنيا               
 ماذا  دريان ال ي  ع شرفه خلف القضب   يّ ض ان؟ بأي نسٍب يفتخر حسيب وقد     للرجال وقد باتت نساؤهم يف غري حجر      

  !يفعل به
  ! ! !أكاد أموت غيظاً وأفىن كمداً وأقضي غماً وأنا أستغيث بكم أن هبوا لفكاك األيامى

  !؟أوحتتاج األعراض إىل استصراخ لتستنقَذ! وحيكم
 ما علـى    ليه وسلم وهو عدوه،   د صلى اهللا وع   أيكون أبو جهل، عدو اهللا، املشرك الكافر، أعف من أن يروع بنات حمم            

تـساق   وآٍه مـنكم،     ..بينما أنتم .. وجه األرض من هو أبغض إليه منه ومع ذلك يأىب أن يقتحم عليه داره فيفزع بناته               
إىل السجون حيث متتهن الكرامات وتستباح احلرمات وتستذل العفيفات وال أراكم رفعتم بـذلك رأسـاً؟ أال                 احلرائر  

  ! !الشرفار اجلاهلية أغري على األعراض منه وأحرص على تعساً ملسلٍم كان شر
  ضيعتم إسالمكم وأتبعتموه أخالقكم؟ أأيا رجال اجلزيرة، 

  !فيا له من زمٍن تذل فيه املؤمنات وال جريرة إال أن تزوجن من رجاٍل سعوا يف األرض جهاداً وإصالحاً
  !! حاتحصن اإلسالم ومنطلَق الفتو! وأين ذلك؟ يف جزيرة العرب
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ولكم يف حلف الفضول مثـل إن       .. حىت ترجع احلرة إىل بيتها واحلق إىل املظلوم       يف اجلاهلية، تسل السيوف وال تغمد       
  !كنتم أعرضتم عن اإلسالم

 ديارهـا يف    ن ضعفها ونأيها ع   - هم أهلُها  بكل خسةٍ -ها هي زوج ااهد خالد السبيت وأم أوالده، استغل األوغاد           
  ؟ما كلّف أحدكم نفسه أن يسأل بأي ذنٍب سجنت،  ا يف السجن الشيشان، فزجوا

 فال سيفاً سل ألجلها وال حـىت حجـراً          ف القضبان أياماً وشهوراً وسنني    مع ابنها خل  كرمي ااطي   تقاد زوج ااهد    و
   !!رمي

وليفـرح  !! فة املـسلمات  فلتهنئي يا جزيرة حممٍد صلى اهللا عليه وسلم، يا مهبط الوحي وأرض الرسالة، حبسن ضـيا               
القاعدون تك أستار احلرائر، وليسعدوا مبقعدهم ِخالف ااهدين فسيأيت اليوم الـذي تغتـصب فيـه نـساؤهم يف                   

  .. واجلزاء من جنس العمل..حجران، وسيؤكلون كما أكُل الثور األبيض
بني كأٍس وغانية، وكرٍة ومزمار فلـم       أكتب كلمايت وقليب يتفطّر حسرة ويشتعل أسى فقد أضاع الرجال رجولتهم ما             

   ،يعد للدين قيمةٌ وال للعرض معىن منكم رجالً يغـضب ألجلـي أو  - واأسفي -وعلمت ما وجدت أين لو أُسرت  
  ..  هللا أمرنا فضيعتموناوالَّكمفحسيب اهللا عليكم من رجاٍل .. يسعى لفكاكي

  

  ﴾رهم ليوٍم تشخص فيه األبصاروال حتسنب اهللا غافالً عما يعمل الظاملون، إمنا يؤخ﴿
  ..بيننا وبينكم اهللا أيها القاعدون
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خاصة مع ) اعترافات وتراجعات وغريها ( كيف يستطيع املؤيدون للمجاهدين أن يتحصنوا من احلملة عليكم 
  كثرة املنافقني واخلانعني ؟

  : رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف املرسلني، نبينا حممد وعلى آله وصحابته أمجعني، أما بعداحلمد هللا
فإنَّ املسلم يف هذه احلياة الدنيا معرض للفنت واالبتالءات، بل مل يخلق اإلنسان يف هذه احلياة الدنيا إالَّ ليفنت ويبتلى، 

، ومما يبتلى به اإلنسان ما يكيده به وت واحلياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالً﴾الَّذي خلق امل﴿: كما قال جل وعال
  .الكافرون لصرفه عن الدين

يريدون ليطفئوا ﴿: وقد أخرب اهللا عز وجل عن نوع من أعظم أنواع مكر الكافرين وهو املكر باألقوال كما قال تعاىل
فلعلَّك تارك بعض ﴿: ، وبلغ من كيدهم ما ذكره اهللا عز وجلون﴾نور اهللا بأفواههم واهللا متم نوره ولو كره الكافر

وإن ﴿: وقال سبحانه اآلية،ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لوال أُنزل عليه كرت أو جاء معه ملك﴾ 
ك لقد كدت ولوال أن ثبتنا* كادوا ليفتنونك عن بعض ما أوحينا إليك لتفتري علينا غريه وإذًا التخذوك خليالً 

﴾ فبين أنه لوال تثبيته عز وجلَّ لركن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم شيئًا قليالً إليهم، ويف اآلية تركن إليهم شيئًا قليالً
األوىل ذكر أنَّ كالمهم كاد أن يصل برسول اهللا إىل ترك تبليغ بعض ما أوحي إليه، وإىل ضيق صدره مبا سيقولون عند 

  .نَّ اهللا ثبت رسوله صلى اهللا عليه وسلمذلك، لوال أ
وقاتلوا فالكافرون يحاربون أهل اإلسالم بأمواهلم وألسنتهم وأسلحتهم وقد أُمرنا مبقاتلتهم كافَّةً كما يقاتلوننا كافة ﴿

ه مبثل ما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا علي، وأن نعتدي عليهم مبثل ما يعتدون ﴿املشركني كافَّة كما يقاتلونكم كافَّة﴾
  .﴾، ومن ذلك بيان باطلهم وزخرفهم باحلجة والبياناعتدى عليكم

ومن املعلوم أنَّ الطواغيت مل يكونوا ليتركوا الطائفة ااهدة اليت قامت يف بالد احلرمني وعرفها الناس وأيدها كثري منهم 
وهم يبذلون األموال واجلهود يف حرب حبمد اهللا، ما كانوا ليتركوها دون أن يبذلوا يف حرا ما يستطيعون، كيف 
  ااهدين يف اجلزائر ويف العراق ويف البالد البعيدة، فكيف مبن هم بني ظهرانيهم؟

ّدة    ورد ة ع د المجّل ر بري ا عب  إلين
د    ة وق سائل فقهي ق بم ئلة تتعل أس

ى       ش  عرضت هذه األسئلة عل يخ  ال
  .عبداهللا الرشيد ليجيب عليها 

ب  ًا أن الترتي ة علم ي لإلجاب الزمن
ا   سب وروده و بح ا ه عليه

د  ي البري ولها ف  :ووص
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وإذا كان أكرم اخللق وأشرفهم صلى اهللا عليه وسلم قد لقي ما لقي من التكذيب واالام والسب والثلب والكذب، 
 فقذفوا زوجه عائشة رضي اهللا عنها، واتهم يف أمانته فرماه املنافقون بالغلول حتى اتهم صلى اهللا عليه وسلم يف عرضه؛

، ورموه بأيب هو وأمي بالغدر واخليانة الغتياله كعب بن ما كان لنيب أن يغلَّ﴾﴿: حتى برأه اهللا عز وجلَّ وأنزل
 ورِمي من قبله من األنبياء والصاحلني بأنواع التهم األشرف لعنه اهللا، ورموه بقطيعة األرحام والتفريق بني األب وأبيه،

واألباطيل، حتى قُذفت مرمي الصديقة بالزنا، ورمي عيسى بأنه ابن زنا، واتهم موسى يف جسده وآذاه املنافقون من بين 
وكذلك جعلنا لكلٍّ ﴿: إسرائيل وقالوا إنه آدر، ومل خيلُ مصلح أو جماهد من متكلم يف عرضه بالباطل، كما قال تعاىل

كذلك ما أتى الَّذين ﴿: ، وقال تعاىلنيب عدوا شياطني اجلن واإلنس يوحي بعضهم إىل بعٍض زخرف القول غرورا﴾
  .أتواصوا به بل هم قوم طاغونَ﴾* من قبلهم من رسوٍل إالَّ قالوا ساحر أو جمنون 

يعيبهم بالباطل ويذمهم بالكذب والزور، ويؤذيهم بكل ما يؤذي،  أخرب اهللا أتباع الرسل أنهم لن خيلُوا ممن ولذلك
لتبلونَّ يف أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الَّذين أُوتوا الكتاب من قبلكم ومن ﴿: وخاصة من الكالم فقال تعاىل
يف مبا كان قبل ، وهذه اآلية نزلت يف املدينة بعد اهلجرة كما يف صحيح البخاري فك﴾الذين أشركوا أذى كثريا

  اهلجرة من األذى؟
فمن هنا كانت أمهِّية أن يعرف املسلم احلق بدليله لئالَّ تزلزله الفنت والدعاية اليت ينشرها عدو اهللا، فمن آمن باهللا وكفر 

ه أكاذيب بالطاغوت واعتقد وجوب اجلهاد وناصر ااهدين عن معرفٍة حلقيقة الواجب عليه فإنه ثابت بإذن اهللا ال تضر
  .الطواغيت

فلريجع إىل نفسه ولينظر هل تأييده اجلهاد  فمن وجد يف نفسه ضعفًا عند مشاهدة أمثال هذه الفنت،فإذا علم هذا؛ 
ومناصرته ااهدين عن عاطفٍة وانفعاٍل ومحاٍس جمردة ليست عن دليل وعقيدة؟ أم أيد ااهدين انطالقًا من الواجب 

  .اجلهاد وأهله، ولينظر يف أدلَّة ااهدين وأقواهلم ويأخذها بأدلَّتهاالشرعي عليه مبناصرة 
اجلهاد واجب عليه مع الرب والفاجر، فلو كان ااهدون فجرةً ظلمةً يجاهدون فإذا عرف حقيقة اجلهاد فليعلم أنَّ 

ي ال خيتلفون فيه، وداللة الكتاب جهادا شرعيا وجب أن يناصروا فيه ويعانوا عليه، وهذا من معتقد أهل السنة الذ
والسنة عليه ال مرية فيها، هذا لو كان ااهدون كما يصف الطواغيت من الفجور، فكيف وقد علم اهللا واملؤمنون أنه 
كذب وتان؟ وأنَّ ااهدين أهل صدٍق وصٍرب صوام اٍر قُوام ليل يف السنة كلِّها فكيف يف رمضان الذي ينيب فيه 

  !العاصي ويلني القلب القاسي؟
لوال إذ مسعتموه ظن ﴿: والواجب على املسلمني إذا مسع مثل هذه املقوالت عن املؤمنني أن يقول ما أمره اهللا عز وجل

عظيم ا وقالوا هذا إفكذا ﴿، ﴾املؤمنون واملؤمنات بأنفسهم خري ولوال إذ مسعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلَّم
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما جبهالة فتصبحوا على ﴿، ﴾تان عظيمسبحانك هذا 
  .﴾ما فعلتم نادمني



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥١  ٥١ 

ومن عرف الطواغيت وحقيقتهم مل يرج عليه هذا فإنَّ شأم كسائر الكفرة من قبلهم يف الكذب والبهتان والصد عن 
رب تأخرهم يف هذه الفرى واألكاذيب فإنهم ال يتركون سبيالً حلرب الدين إالَّ سبيل اهللا، بل من عرف حقيقتهم استغ

تشات ﴿سلكوه، وقد سلكه الطواغيت قبلهم يف مصر واليمن وغريمها، فحاهلم كما ذكر اهللا عن أسالفهم 
  .﴾أتواصوا به بل هم قوم طاغون﴾﴿قلوم

مكرها إكراها حقيقيا وإما متأوالً فيقول ما ميلونه عليه من ومن عرف السجن وما فيه مل يستغرب أن خيرج األخ إما 
الكذب، ويلزمونه به وقد أكره املشركون يف مكة عمار بن ياسر على سب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكيف 

قه اتباعه ويريه الباطل واملسلم يف مثل هذه املواقف يعتصم باهللا ويسأله الثبات وأن يريه احلق حقا ويرز بسب من دونه؟
باطالً ويرزقه اجتنابه، فلوال تثبيت اهللا لركن رسوله صلى اهللا عليه وسلم شيئًا قليالً، فكيف مبن دون رسول اهللا ممن مل 

  يضمن له اهللا الثبات؟
ا لكلٍّ نيب وكذلك جعلن﴿: وليحذر من مسع هذه األمور وصدق الكافرين مثَّ عمل مبا يقولون أن ينطبق عليه قوله تعاىل

 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما عدوا شياطني اجلن واإلنس يوحي بعضهم إىل بعٍض زخرف القول غرورا
مبيل  فبين اهللا أنَّ البداية؛ ﴾ولتصغى إليه أفئدة الَّذين ال يؤمنون باآلخرة ولريضوه وليقترفوا ما هم مقترفون* يفترون 

، فعلى املؤمن احلذر من الرضا به، مث العمل بذلك واقتراف األمور املنكرة من الشرك فما دونهاألفئدة إىل كالمهم مثَّ 
  .خطوات الشياطني وال يكن من املنافقني والسماعني

  .هذا واهللا أعلم، وصلى اهللا وسلم على عبده ورسوله حممد وعلى آله وصحابته أمجعني
א א :א

  :م عليكم ورمحة اهللا وبركاته السال
إـم ال    وإن نكثوا أميام من بعد عهدهم وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر             ما هو تفسري قول اهللا عز وجلّ       

خـصوص سـبب      الالعمـوم     يف االعتبار  من هم أئمة الكفر املعنيون يف اآلية، أخذاً        ،    أميان هلم لعلهم ينتهون   
  ؟ وما هي صور اإلمامة يف الكفر يف زمننا احلاضر وجزاكم اهللا خريا ؟ وفيمن نزلت،  الرتول

  ..األخ الكرمي أبا عبد اهللا األزدي زاده اهللا من العلم واإلميان وجعله مباركًا أينما كان
  :وعليكم السالم ورمحة اهللا وبركاته، أما بعد

 وطعنوا يف دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم ال أميان          فإن نكثوا أميام من بعد عهدهم     ﴿: فسؤالك عن تفسري قوله تعاىل    
، ومن هم أئمة الكفر املعنيون يف اآلية؟ وما هي صورها يف العصر احلاضر؟ مع أخذ عموم املعىن يف                   ﴾هلم لعلَّهم ينتهون  

  .االعتبار دون سبب الرتول
ة يف حكمها لكل من كان حاله حالَهم، وأئمة         أنَّ اهللا تعاىل ذكره أنزل هذه اآلية يف مشركي قريٍش وهي عام           : فاجلواب

  .الكفر رؤوسه ودعاته يف كل زمان، وخاصة من نكث العهود أو ارتد بعد اإلميان وطعن يف الدين
  .وقد فصلت بعض األحكام املتعلقة باآلية وشيئًا من تفسريها يف رسالٍة تنشر قريبا إن شاء اهللا، واهللا ويل التوفيق

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٢  ٥٢ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 الزاوية وضعت بناء على ورود عدة مشاركات ورسائل معبرة عن مشاعر جياشـة تجـاه                هذه
  . النفع الجهاد والمجاهدين فأحببنا إشراك إخوتنا القراء بها لتعم الفائدة ويحصل

:אא 
  :ه  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاتإخواين ااهدون يف جزيرة العرب

   :أين أحبكم يف اهللا حباَ مجاَ وأقول لكما واعلمو، إليكم   من أعماق قليبةالرسال أبعث لكم هذه 
  والكفر مهما طغى يف األرض يندحر    اـل العز عزتنـهاد سبيـإن اجل

انِفرواْ  وتذكروا قول اهللا عز وجل       ،   فامضوا على هذا الدرب التلينوا والتيأسوا فالنصر قريب ولو رآه األعداء بعيدا           
دعوا اهللا بالثبات   او ،    افًا وِثقَاالً وجاِهدواْ ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفي سِبيِل اللِّه ذَِلكُم خير لَّكُم ِإن كُنتم تعلَمونَ             ِخفَ

   .على هذا الدرب درب اجلهاد والعزة
א  :א

واستشهاد الشيخ عيسى العوشـن ومعجـب       ،  و هاجر وإخوانه    أود أيها ااهدون أن أهنئكم على استشهاد القائد أب        
وأن يدخلهم الفردوس األعلى مع النبيني والصديقني والشهداء والـصاحلني     ،  وأسأل اهللا أن يتقبلهم شهداء      ،  الدوسري  

الطاهرة هم  ءوأسأله سبحانه أن جيعل دما    ،  وحسن أولئك رفيقاً ، وأسأل اهللا أن ينتقم هلم ممن ظلمهم وقتلهم بغري حق               
  .وقوداً للمعركة ومن سريم اجلهادية العطرة نوراً يضئ طريق اجلهاد 

 أسأل اهللا أن يثبته على احلق وأن يفك ن فارس بن أمحد آل شويل الزهراين سلما كما حزنت على أسر الشيخ ااهد أيب      
  .أسره ليتمكن من مواصلة اجلهاد املبارك بالسيف والقلم والكلمة 

 بالصرب والثبات يف مواجهة ماتتعرضون له يف الوقت احلايل من ظروف صعبة من تـضييق ومطـاردة                  وأود أن أذكركم  
 فاصربوا وصابروا ورابطوا فالصرب نصف اإلميـان        - قاتلهم اهللا    -وأسر ومن الترهيب والتخويف من النظام وجالوزته        

وعد اهللا لعباده الصاحلني بالنصر املبني علـى        وإن النصر مع الصرب ، وال تزيدنكم هذه االبتالءات سوى الصرب واليقني ب            
   . أَال ِإنَّ نصر اللِّه قَِريب أعداء الدين 

 فقد علوا وجتربوا يف األرض بغري احلق ومتادوا يف غـيهم وازدادوا             - ومنهم آل سعود     -ن  ون واملرتد وأما هؤالء املنافق  
ن ومن كان يف حكمهم وعلـى شـاكلتهم         ولته ، فهؤالء ارم   ظلماً فوق ظلمهم واهللا ميلي للظامل حىت إذا أخذه مل يف          

 ِإنَّ اللَّه لَعن الْكَاِفِرين وأَعـد لَهـم سـِعرياً            : كما قال تعاىل     مصريهم نار جهنم يصلوا ولسان حاهلم يف النار       
لَّب وجوههم ِفي الناِر يقُولُونَ يا لَيتنا أَطَعنا اللَّه وأَطَعنا الرسـولَا             يوم تقَ  خاِلِدين ِفيها أَبداً لَّا يِجدونَ وِلياً ولَا نِصرياً         



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٣  ٥٣ 

          ِبيلَاا السلُّونا فَأَضاءنركُبا ونتادا سنا أَطَعا ِإننبقَالُوا رو           ـ ،   ِبرياً ربنا آِتِهم ِضعفَيِن ِمن الْعذَاِب والْعنهم لَعنـاً كَ
  .فحينها لن ينفع الندم 

 مـن   اً أي - بفضل اهللا    -ه على الشبكة أوالً بأول ومل يفتين        ن أتابع أخباركم وما تنشرو    - وهللا احلمد    -وأخربكم بأنين   
عترضتكم ظروف أو صـعاب وبـذل املزيـد         اإصداراتكم وأشجعكم على االستمرار واملواصلة وإيصال احلق مهما         

  .لدين واجلهاد فالعمل اإلعالمي اجلهادي ال يقل أمهية عن العمل العسكري واملستطاع يف خدمة ا
אמ  א :א

   :السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته
 مـا   أو .. نطيقه  فهذا ما  إخوتنا دعواتنا حتفكم ليل ار واعذرونا       أناعلموا رعاكم اهللا     ..جزاكم اهللا عنا خري اجلزاء      

 نبـذل   أن نتمىن   أننا ونعيشها معكم ويعلم اهللا      األحداث يف ديب نتابع     أخواتكمحنن   .. واهللا املستعان  ..  نطيقه أننانظن  
سبحانه بواسـطتكم معـاين     اهللا   وأعاد،  نتم من استعملكم اهللا لتحيوا يف قلوبنا معىن العزة          أكيف و  .. لكم كل نفيس  

 احلل والعقـد    وأهلومىت مسعنا عن اجلزية والذمي       ..  منكم إالفمىت مسعنا عن جزيرة العرب       ..  كما هي   نقيةً اإلسالم
  ..  ما مسعناهالألسفناها يف كتبنا لكن ألمات قركرب كأاهللا  .. والغنائم

א  א :א
 :وبعد  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

نسأل اهللا العلي القدير أن يتقبلـهم يف الـشهداء وأن           ،   مبن قتل من أخواننا على أيدي الكفر والنفاق          نئكميف البداية   
 ..آمني .. يلحقنا م 

،   " رغال أيب"  أحفاد   على أيدي خواين ااهدين أو قتل أحد منهم       حزن كثرياً عندما أمسع مبدامهة إل     وواهللا العظيم أنين أ   
فعون عن أعراض املسلمني اليت تنتهك صباح       فهم يد ،   عنا وعن املسلمني خري اجلزاء       ي ااهدين ولكن نسأل اهللا أن جيز    

 قُتل علج   أنه إذا  ومن عجائب هذا الزمان       ،  يتفرج ولكن الحياة ملن تنادي والحول والقوة اإلباهللا        بأسرهوالعامل  ،  مساء  
 إذاولكـن   ،   بعضهم امهم باخلوارج والفسقة وقل ماشئت        أنحىت  ،  لمجاهدين  ل  ولعن سب،  قامت الدنيا ومل تقعد     

والطامة أن بعضهم ينشرح صدره مبقتـل األسـود         ،   اًئيتل أسد من أسود اهللا ترى الصمت العجيب وكأن مل يكن ش           قُ
 يف اهللا حباً شديداً ويعلـم اهللا        أحبكمهم هم ومنافقي آل سلول  ، وأخربكم بأنين          ظيغي نسأل اهللا العظيم أن يريهم ما     

صرة اجلهاد وااهدين نسأل اهللا أن يوفقنا وإياكم لنصرة دينـه           نين أحسدكم على ماتقومون به لن     أذلك ، واهللا العظيم     
  . نه مسيع جميبإوالعمل ملرضاته 

  



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٤  ٥٤ 

  
  
  

  

  

  
  
  
  

جزاك اهللا خريا على ما أفدت به، علما بأن القصة اليت ذكرا صحيحة ولكنها غري دقيقة                : األخ مراسل حريب     
 الشهيد على صفحات الة، والفوائد اليت ذكرت والتنبيهات         يف بعض العناصر، وستجد بإذن اهللا توضيح ذلك يف سرية         

  .حمل النظر واالعتبار، ونشكرك عليها فقد استفدنا منها معلومات قيمة، نسأل اهللا أن يوفقنا ملا فيه صالح الدنيا والدين
معك عرب الربيـد يف     رسائلك وصلت ، لكننا نعتذر أخانا احلبيب عن عدم استطاعتنا التواصل            : األخ املهاجر الغريب    

نسأل اهللا أن جيعل لك من كل هم فرجا ومن كل            ونود لو تزيد بعض التوضيح دون اإلضرار بأمنياتك ،         الوقت احلايل ،  
  .وأن ييسر لك الطريق إىل ااهدين ضيق خمرجا ، 

ا لنا مـرةً أخـرى ،       األسئلة اليت ذكرت مل تصلنا ومل نطلع عليها ، فيستحسن إرساهل          : األخ أبو عبد الرمحن العباس      
  .وبالنسبة الستفساراتك العسكرية فقد أحيلت إىل اللجنة العسكرية املشرفة على معسكر البتار 

أحبك اهللا الذي أحببتنا فيه ، وثبتك على صراطه املستقيم ، حنن نقدر أخي احلبيب حرصـك                 : األخ أبو أسامة اليمين     
على إخراج املشركني من جزيرة العرب ونوضح هنا أننا مل نغفـل            وحرص كثٍري من اإلخوة على اجلهاد يف سبيل اهللا و         

عن ضرورة تنسيق التحاق األخوة بسرايا ااهدين يف جزيرة العرب ، ومل مل هذا اجلانب ، وقد نبهنا أكثر من مرة                     
نسأل اهللا أن ييسر    واعتذرنا إلخواننا عن عدم استطاعتنا الوصول إليهم عن طريق الربيد اإللكتروين يف الوقت الراهن ،                

  . هلم اجلهاد يف سبيله واملشاركة يف تطهري جزيرة العرب من املشركني
، والقتال   احنراف املنهج واملعتقدات اخلاطئة وإمهال بعض أصول االعتقاد كالوالء والرباء         : األخ أبو أسيد من فلسطني      

           اهدة ، وحيول بينها وبني النصر ، فاحلمد هللا الذي          يف سبيل الوطنية أو القومية اجلاهلية من أخطر ما يصيب احلركات ا
وفقكم للمنهج السلفي اجلهادي ، وما قمتم به من االجتماع ومجع األموال والبدء بالعمليات هو ما جيب على كل من                    

  .يريد أن ينصر دين اهللا وينتقم لألعراض املنتهكة والدماء املسفوكة 
 ألمريكم باملعروف ، وحتصنوا باألذكار ، واستغلوا أوقاتكم يف طلب العلم            استهدفوا مفاصل عدوكم ، وامسعوا وأطيعوا     

  .وخصوصاً التوحيد ، نسأل اهللا لنا ولكم الثبات ، أما خبصوص طلبك فنرجو أن تعذرنا لعدم استطاعتنا تلبيته حاليا
، وخبصوص اإلصدارات    ب اجلهاد نسأل اهللا أن ييسر لك اللحوق بااهدين والقيام بواج        : الفاروق ااهد أبو عبيدة     

، وقد حيدث ما ليس يف احلسبان وتتأخر بعض اإلصـدارات أو             اليت وعدنا ا فنحن نعمل على ترتيلها قدر االستطاعة        
، وأما خبصوص الشيخ عبد اهللا الرشود حفظه اهللا فإنـه            تفقد فنعتذر لقرائنا الذين نظن أنهم يقدرون املوقف والظروف        



 

هـ١٤٢٥–אאא–א٥٥  ٥٥ 

 ، وبالنسبة ألسئلتك الشرعية فستجد اإلجابة عليها بإذن اهللا يف           ة نسأل اهللا أن حيفظه من بني يديه ومن خلفه         خبري وعافي 
  .األعداد القادمة 
 مالحظاتك مأخوذة بعني االعتبار وأسئلتك أُحيلت إىل اللجنة الشرعية ونشكر لك حرصـك علـى                :الليث الواثب   

وفقنا وإياك اللتزام شرعه والعمل بكتابه يف الصغري والكبري من األمـور وأن             ، نسأل اهللا أن ي     نصيحة إخوانك ااهدين  
  . جيعلنا ممن يجدد م دينه ويحيي م امللة احلنيفية

جزاِك اهللا خرياً ومجيع األخوات على اهتمامكن بأمر ااهدين ، ودعواتكن هلم بالثبات والنـصر  : األخت بلوغ املرام    
ة القتراحك وضع برنامج علمي وعملي للنساء يقمن من خالله خبدمة ااهدين ، والذب عنـهم ،                 والتمكني ، وبالنسب  

ما يفي بـذلك ، ولعلـك جتـدين يف          " دور النساء يف جهاد األعداء      " فإن يف كتاب الشيخ يوسف العيريي رمحه اهللا         
ك عن اليمن فستجدين اإلجابة عنه إن شاء اهللا         األعداد القادمة من الة بإذن اهللا ما يساعد على ذلك أيضاً ، وأما سؤال             

  " . فاسألوا أهل الذكر " يف زاوية 
نطَمئنك ونطَمئن مجيع اإلخوة بأن إخوام ااهدين خبري وعافية بفـضل اهللا وحـده ،               : األخ أبو اخلطاب الشمري     

ل وإعالمهم الزائف مـصداق     وجزاك اهللا خرياً على نصائحك ودعواتك ، وما ذكرت من إدراك الناس لدجل آل سلو              
 ، سـارع بنـشر       فَأَما الزبد فَيذْهب جفَاء وأَما ما ينفَع الناس فَيمكُثُ ِفي اَألرضِ           : لقول اهللا سبحانه وتعاىل     

  .إصدارك الصويت ، وانصر دين اهللا مبا تستطيع نسأل اهللا لنا ولك القبول 
، نرجو   ، وحبذا لو أرسلت القصائد مباشرة على بريد الة         ن فتح الرابط املشار إليه    مل نتمكن م  : األخ شاعر القاعدة    

  . أن ميكننا اهللا من إجابة طلبك وإعانتك على املسامهة يف مكافحة هذه احلرب الصليبية اجلديدة
لم أن ما ذكرت ليس     استمر يف إرسال مثل هذه املعلومات فهي تفيدنا كثرياً ، مع الع           : األخ مقرن بن حممد احلميدي      

  .له أي عالقة بنا ، نسأل اهللا أن حيفظنا وإياك وأن جيعلنا من أنصار دينه 
برامج اإلعالم السلويل كما ذكرت ال تزيد املسلم إال بصريةً مبدى ما وصل إليه هذا اجلهـاز                 : األخ عاشق اإلصالح    

  .اجلهاد ورزقك الشهادة مقبالً غري مدبر الفاسد من كذٍب وتلبيٍس وتزويٍر للحقائق ، وفقك اهللا للحاق بركب 
 توجيه تنظيم القاعدة لإلخوة الذين ذكرم ولكل شاب مسلم يريد اجلهاد يف سبيل اهللا هو                :األخ أبو جربيل الشامي     

فعلـيهم  )  وال تشاور أحدا يف قتل األمريكـان       (،   ) اقتلوا األمريكان يف كل مكان     : (ما قاله أبو عبد اهللا حفظه اهللا      
، وإن مل يستطيعوا فعليهم بالنفري إىل العراق للجهاد يف سبيل            باستهداف املصاحل الصليبية األمريكية والربيطانية يف بلدهم      

، وكل هذه كما تعلمون تصب يف قناٍة واحدة هي قناة اجلهاد ضد أعـداء اهللا ومواجهـة                   اهللا ومقاومة الغازي احملتلِّ   
  . احلملة الصليبية اجلديدة

أخواتنا األسريات يف سجون طواغيت اجلزيرة هلن حق عظيم علينا ، وحري بنا أن ال               :  عبد الرمحن القحطاين     األخ أبو 
يغمض لنا جفن ، وأن ال يهدأ لنا بال ، حىت خنرجهن من السجون معززاٍت مكرمات ، وجزاك اهللا خرياً علـى مـا                        

  .  قدمت من معلومات ونصائح
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، وهـم   اهللا الَّذي أحببتنا فيه، ونشكرك على مشاعرك اجلياشة جتاه إخوانك ااهدين        أحبك  : األخ أبو الزبري الشامي     
، وكثري مـن   ، نسأل اهللا أن يصلح لك ما رزقك من الذرية          يبادلونك وكل مسلم وحمب للجهاد احملبة يف اهللا عز وجلَّ         

،  ، ومقترحاتك حمـل الدراسـة واالهتمـام        ك فيها النشاطات اليت اقترحت القيام ا موجودة فعليا نسأل اهللا أن يبار          
، وأما امللفات املنشورة   التقنية فحبذا لو انتقيت ما ترى أمهيته واحلاجة إليه وأرسلته على بريد الة     توخبصوص املعلوما 

 تكرمـت   ، وإن ترمجت شيئًا عن لغات أخرى فحبذا لـو          على اإلنترنت باللغة العربية فغالبها موجود لدينا حبمد اهللا        
  . بإرساله لالستفادة منه

فاسألوا أهـل    "ميكنك إرسال أسئلتك الشرعية وستجدين اإلجابة عليها بإذن اهللا يف زاوية            " : أختكم يف اهللا  "األخت  
، وبالنسبة لالحتياطات األمنية اليت جيب أن يتخذها األخوة واألخوات عند مراسلتهم لنا فستجدينها يف أسفل                "  الذكر

   .هذه الزاوية
اجلهاد أون  "  هو صاحب موقع     ليسعبد الرمحن الراشد الذي يكتب يف جملة صوت اجلهاد           األخ :األخ جهاد إسالمي    

  .واملسألة ال تعدو أن تكون تطابق أمساء ، " الين 
  

ح واإلحلا،  بالدعاء للمجاهدين يف كل مكان بالثبات والنصر والتمكني         يف هذا الشهر الكرمي     وختاماً نذكر إخواننا    
 .على اهللا يف ذلك 

  

  : واننا الذين يقومون بمراسلتنا على بريد المجلة إلى اتخاذ االحتياطات األمنية التالية ننبه إخ
  

 .وسيط آمن األماآن العامة ، أو عبر عدم المراسلة من خط هاتفي معروف ، ولكن عبر  .١
د في               .٢ ل  استخدام بريد جديد ومستقل لمراسلة المجلة وعدم استعماله في أغراض أخرى ، ويحبذ فتح بريد جدي آ

 .مرة يراسل فيها المجلة 
 .عند المراسلة إن أمكن " بروآسي " استخدام  .٣
 . معلومة تدل على المرسل ، آاالسم ، ورقم الهاتف ، ومكان السكن أو العمل ونحو ذلك عدم ذآر أي .٤
 .على اإلخوة الذين يطلبون المشورة في ما يقومون به من أعمال عدم ذآر أي تفاصيل قد تضر بأعمالهم  .٥
 

ون        ونن ستعار ، وأن تك مه الم ل أو اس ة المرس الة بكني ذييل الرس رورة ت ى ض ذلك إل ا آ ه إخوانن ب
  . شارآات المرسلة مما لم يسبق نشرهالم
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راق واجلزيـرة   قدم املؤلف يف الكتاب رؤيته املستقبلية املتوقعة ألوضاع الع        
حيث أوضح يف الباب    .. العربية دينياً وعسكرياً وسياسياً بعد سقوط بغداد        

األول دوافع أمريكا الدينية يف حرا على العراق موضحاً خطـر الـصليبية             
يف احلرب على اإلسالم ، مث عرج       " الصهيوصلييب"، وصور التعاون    واليهودية
 ومعاناة أهل اجلهاد    م لإلسالم، وحر،  باحلديث على أعداء الداخل   املؤلف  

، وأن العلمانية هي خيار أمريكـا       اخلارجمنهم أكثر من معانام من أعداء       
الرئيس يف املرحلة القادمة ، ويف الباب الثاين حتدث املؤلف عـن املـستقبل              

ويف البـاب   ، العسكري للمنطقة ، وأشكال االستعمار األمريكي املتوقع هلا         
أساليبهم وه  ستقبل السياسي وأطراف الصراع املؤثرة في     الثالث حتدث عن امل   

 الكتاب باحلديث عن شعوب املنطقة وما يلزمهـا         املتبعة يف إدارته، مث ختم    
  .لقلب الطاولة على املصارعني لكسب املعركة الدائرة يف املنطقة وخارجها 

 عن تواطؤ بعـض اجلماعـات املـسماة بــ           جمملهيتحدث الكتاب يف
مع أنظمة الردة احلاكمة داخل الدول اإلسالمية يف سبيل القضاء        " اإلسالمية"

تونس ومصر واجلزائـر واألردن     ( ممثالً بدول   فيها   اجلهادية   احلركاتعلى  
، حيث أوضح يف فصله األول خطـة اخليانـة           ) والعراق واجلزيرة وتركيا  

الثاين وبنودها اليت رمسها الساسة الغربيون مع أذنام املرتدين ، ويف الفصل            
ببعض التوثيقات على عمالة هذه اجلماعـات وغرقهـا يف          استشهد املؤلف   

االرتباط الوثيق بـني    ، مث أثبت يف الفصل الثالث من الكتاب         وحل اخليانة   
بني خطة اخليانة اليت رمسها السادة الغربيـون مـع          التوثيقات و هذه األدلة و  

 املؤلـف   وختم، مية  أذنام من املسؤولني يف أنظمة الردة يف الدول اإلسال        
املنتمني ملا يسمى باجلماعات اإلسالمية من االستمرار يف جماملة         كتابه حمذراً   

كما ذكر أهم أسباب سقوط زعامـات       ، األنظمة والسري يف درب اخليانة      
 .تلك التنظيمات يف وحل اخليانة والركون إىل الزعامات السياسية املرتدة 
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